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	 Одеський	 національний	
економічний	університет		–	один	
із	 провідних	 вищих	 навчальних	
закладів	України,	який	заснова-
ний	у	травні	1921	року	з	метою	
підготовки	 висококваліфікова-
них	 фахівців	 з	 економіки,	 про-
ведення	 досліджень	 усього	
спектра	 економічних	 проблем.	
Університет	 –	 найстаріший	 на-
вчальний	 і	науковий	центр	еко-
номічного	 профілю	 на	 Півдні	
України,	який	з	любов’ю	і	тепло-
тою	випускники	називають	«на-
ргоспом».		
	 Вітаю	 всіх	 викладачів,	
студентів	 і	 співробітників	 із	 95-
ою	 річницею	 з	 дня	 створення	
Одеського	 національного	 еко-
номічного	університету!
	 Зазначимо,	 що	 комер-
ційну	 освіту	 у	 Причорномор’ї		
здобували		ще	в									19	столітті,	
причому	 саме	 в	 будівлі	 нашо-
го	університету.	З	1862	року	тут	
навчали	економіці	одеських	не-
гоціантів	у	Комерційному	учили-
щі,	 заснованому	на	кошти	того-
часних	підприємців.
	 Фундаторами	 наукових	
шкіл	 нашого	 університету,	 що	
визначили	основні	напрями	на-
укових	досліджень	для	багатьох	
поколінь	 послідовників,	 стали	
талановиті	вчені-науковці	доре-
волюційної	школи:	перший	рек-
тор	 В.	М.	Штейн,	 С.І	 .	 Солнцев,				
Г.	І.	Тіктін,		А.	С.	Бориневич,	
Г.	І.	Танфільєв.
	 Концепція	 розвитку	
Одеського	 національного	 еко-
номічного	 університету	 в	 су-
часних	 умовах	 відповідає	 дер-
жавній	 політиці	 реформування	
освіти.	Основний	вектор	–	ство-

рення	 єдиного	 європейського	
освітнього	 простору,	 гарантія	
отримання	якісної	вищої	освіти.	
Діяльність	 університету	 розгор-
тається	 за	 такими	 основними	
напрямами:	зміцнення	та	онов-
лення	 матеріально-технічної	
бази;	 підвищення	 рівня	 та	 яко-
сті	 викладання;	 розвиток	 нових	
спеціальностей	 і	 спеціалізацій,		
пріоритет	науки;	інтеграція		уні-
верситету	 у	 світовий	 освітній	
простір.
	 Головним	 напрямом	
діяльності	 університету	 визна-
чено	 розвиток	 науки	 та	 забез-
печення	 високоефективної	 нау-
кової	діяльності	колективу	щодо	
виконання	 фундаментальних	 і	
прикладних	 досліджень	 суча-
сних	 проблем	 економіки.	 Уні-
верситет	 є	 науковим	 центром,	
який	 координує	 економічні	 до-
слідження	 в	 регіоні	 з	 проблем	
трансформації	регіональної	еко-
номіки,	підтримки	розвитку	під-
приємництва,	 управління	 муні-
ципальними	 та	 регіональними	
проектами.
	 Ефективність	 роботи	 уні-
верситету	 залежить	 від	 його	
науково-педагогічного	 потен-
ціалу,	 усталених	 традицій,	 а	
також	 оновлення	 й	 упровад-
ження	прогресивних	 технологій	
навчання.	 Наразі	 в	 університеті	
успішно	 функціонують	 визнані	
науковою	 громадськістю	науко-
ві	 школи,	 спеціалізована	 вчена	
рада	 із	 захисту	 докторських	 та	
кандидатських	 дисертацій	 за	
4-ма	спеціальностями.
	 Сьогодні,	 продовжуючи	
традиції	 попередників,	 науков-
ці	 університету	 публікують	 ре-
зультати	 досліджень	 у	 власних	

наукових	 виданнях,	 зокрема	 у	
«Віснику	 соціально-економіч-
них	 досліджень»,	 «Науковому	
віснику»	 (Всеукраїнська	 асоціа-
ція	молодих	науковців),	 «Вісни-
ку	 економічного	 розвитку»	 (ан-
глійською	мовою).
	 Інтеграцію	 Одеського	
національного	 економічного	
університету	у	 світовий	освітній	
простір	 підтверджено	 членст-
вом	 у	 Європейській	 асоціації	
університетів.	 14	 вересня	 2010	
року	 підписано	 Велику	 хартію	
університетів,	що	стало	свідчен-
ням	визнання	університету	в	Єв-
ропі.	ОНЕУ	включено	до	реєстру	
європейських	 університетів,	 які	
працюють	 у	 контексті	 Болонсь-
кої	 системи	 на	 принципах	 від-
критості	й	мобільності.	Високий	
міжнародний	 рейтинг	 колекти-
ву	університету	дозволяє	успіш-
но	співпрацювати	з	78-ма	освіт-
німи	 та	 науковими	 установами	
європейських	 країн	 та	 СНД.	 В	
університеті	 відкрито	 Інформа-
ційний	центр	Євросоюзу.	
	 Працює	 система	 отри-
мання	 подвійних	 дипломів,	
проводиться	навчання	студентів	
англійською	 мовою.	 Викладачі	
та	 студенти	беруть	 участь	 у	різ-
них	 міжнародних	 програмах	 і	
проектах	 ЄС	 DAAD,	 USAID,	 SIFE,	
TEMPUS-TACIS,	 AISEC,	 ERASMUS	
+	 та	 ін.	Міжнародним	 відділом	
університету	 ведеться	 успішна	
робота	 за	 програмами	 подвій-
них	 дипломів	 бакалаврів	 і	 об-
міну	 студентів.	 Укладені	 відпо-
відні	 угоди	 з	 університетами	
Міттвайде	 (Німеччина),	 Універ-
ситетом	 м.	 Анже,	 Ле	 Ман,	 Екс-
Марсель	 (Франція),	 Школою	
бізнесу	 Університету	 Загреба	

(Хорватія),	Варненським	універ-
ситетом	 менеджменту,	 Анхун-
ським	університетом	фінансів	та	
економіки	(Китай).
	 У	 рейтингу	 «Топ-200»	
Одеський	 національний	 еконо-
мічний	 університет	 посідає	 35	
місце.	 Щорічно	 очолює	 список	
вузів	міста	з	найвищим	конкур-
сом	абітурієнтів	на	навчання.
	 11	 листопада	 2011	 року	
університет	 набув	 статусу	 на-
ціонального.	 Це	 гідна	 оцінка	
державою	 невпинного	 науко-
вого	пошуку	багатьох	 	 поколінь	
видатних	учених	нашого	універ-
ситету,	 вагомого	 внеску	 в	 роз-
виток	 вищої	 освіти	 та	 наукових	
досліджень,	підготовку	високок-
валіфікованих	кадрів	для	еконо-
міки		України.	
	 	 Але	 ми	 ніколи	 не	 зупи-
нялися	на	досягнутому,	постійно	
вдосконалювалися	–	і	це	було	й	
буде	запорукою	нашого	успіху!

М. І. Звєряков,
ректор Одеського національного

економічного університету
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 АНТОН САМІЙЛОВИЧ БОРИНЕВИЧ 
(1855-1946	 рр.)	 –	 професор,	 кори-
фей	 теорії	 та	 практики	 статистики,	
фундатор	 статистичного	 управління	
Одеси.	Відомий	статистик-демограф	
неодноразово	 був	 організатором	
проведення	 перепису	 населення	
Одеси,	зокрема	1920,	1925,	1928	рр.	
6	 січня	 1922	 року	 почав	 викладати	
статистику	в	 інституті	народного	го-
сподарства,	де	й	працював	усе	своє	
життя.	 За	роки	багаторічної	плідної	
педагогічної	 та	 наукової	 діяльності		
А.	 С.	 Бориневич	 виховав	 багато	 та-
лановитих	 учнів,	 створив	 відому	 у	
країні	школи	статистики,	яка	й	доте-
пер	продовжує	наукові	дослідження	
у	стінах	нашого	університету.	
Професор	А.	С.	Бориневич	залишив	

у	спадок	дослідникам	цілу	низку	брошур,	статей	–	тридцять	дві	на-
укові	праці.	Його	цікавили	статистико-економічні	дослідження,	 зо-
крема	проблеми	сільськогосподарської	 та	промислової	 статистики	
півдня	 країни,	 які	 реалізовані	 в	 науковому	 доробку	 «О	 хлебном	
вывозе».	 Науковий	 аналіз	 підсумків	 переписів	 викладено	 у	 таких	
працях,	 як	 «Результати	 одноденного	 перепису	 м.	 Одеси	 1	 грудня	
1892»	у	3-х	частинах,	«Міста	Одеської	губернії»,	«Одеса.1794-1894»	
(у	співавторстві).	Багато	поколінь	студентів	пізнавало	ази	статистики	
за	підручником	Антона	Самійловича.	Широкий	спектр	статистичних	
досліджень	професора	А.	С.	Бориневича,	їх	оригінальність,	глибина,	
суспільна	 значущість,	 прикладний	 характер	 є	 окрасою	 української	
економічної	науки.		

 ВІКТОР МОРІЦОВИЧ ШТЕЙН	 –	
перший	ректор	Одеського	інституту	
народного	господарства	–	відомий	
економіст,	 історик-сходознавець,	
фахівець	з	історії	економічної	дум-
ки,	доктор	економічних	наук,	про-
фесор	 (1890-1964).	 Продовжуючи	
надбання	М.І.	Туган-Барановського	
у	царині	економічної	кон’юнктури,	
він	у	роботі	«Теория	и	политика	эко-
номической	 конъюнктуры»	 (Оде-
са,	 1924	р.)	 докладно	досліджує	 її	
вплив	на	всі	сторони	виробництва	
й	 торгівлі.	 У	 фундаментальному	
дослідженні	 «Очерки	 развития	
русской	 общественно-экономиче-
ской	мысли	 XIX-XX	 веков»	 (Харків,	
1948	 р.)	 висвітлює	 основні	 напря-

ми	 розвитку	 економічної	 думки	 тогочасної	 Росії.	 Наукові	 інтереси	
професора	В.	М.	Штейна	реалізовані	 у	 низці	 праць	 із	 економічної	
географії:	 «Финансы	 Германии	 и	 Австро-Венгрии	 за	 два	 года	 вой-
ны».	(Пс.	Печатный	труд.	–	1917	р.);	«Очерки	финансового	кризиса	в	
Китае»	(М.-	Л.,			1928	р.);	«Экономические	и	культурные	связи	между	
Китаем	и	Индией	в	древности»	(М.,1960	р.)	та	ін.
	 Дуже	 не	 простим	 був	 подальший	життєвий	 	 шлях	 першого	
ректора	Одеського	 інституту	народного	 господарства,	 утім	він	під-
креслює	 неординарність	 його	 особистості	 і	 віддзеркалює	 буремні	
часи	першої	половини	XX	ст.	1922	року.	Заарештований	як	«учений	
із	буржуазним	світоглядом»	у	Петрограді	і	мав	бути	висланий	із	ба-
гатьма	представниками	тогочасної	інтелігенції,	зокрема	філософом	
М.	О.	Бердяєвим	та	економістом	М.	Д.	Кондратьєвим,	але	завдяки	
клопотанню	амністований.	
	 Незважаючи	на	такі	перипетії,	В.	М.	Штейн	не	полишає	науку	
і	друкує	низку	праць	 із	політекономії	 та	 історії	економічної	думки.	
З	1922	до	1926	року	як	учений	секретар	Інституту	економічних	до-
сліджень	відвідував	Монголію,	де	допомагав	проводити	економічну	
реформу.	У	подальшому	з	другої	половини	двадцятих	років	починає	
видавати	наукові	праці	з	економіки	країн	Сходу.	У	1940	році	вивчив	
китайську	 мову,	 щоб	 самостійно	 працювати	 з	 давньокитайським	
політекономічним	трактатом.	Під	час	Великої	Вітчизняної	війни	бло-
кадний	рік	провів	у	Ленінграді.
	 У	 подальшому	 займався	 зіставленням	 економічної	 думки	 у	
давньому	Китаї	та	Греції.	У	1946-49	роках	був	деканом	східного	фа-
культету	ЛДУ,	тоді	ж	за	книгу	«Очерки	развития	русской	обществен-
но-экономической	мысли	XIX-XX	веков»	удостоєний	першої	універ-
ситетської	премії.	1949	року	засуджений	у	«ленінградській	справі»	
разом	 із	 ректором	 університету	 О.	 О.Вознесенським.	 Після	 реа-
білітації	у	1956-62	роках	очолював	Далекосхідний	кабінет	Інституту	
східнознавства	АН	СРСР	.	

 ГЕОРГІЙ ІСАКОВИЧ ТІКТІН	(1880-
1945	рр.)	–	відомий	фахівець	з	фі-
нансово-економічних	 та	 правових	
питань,	 професор.	 Він	 входив	 до	
когорти	 засновників	Одеського	 ін-
ституту	 народного	 господарства,	
очолював	 економічний	 факультет.	
Майже	два	десятиліття	(1926-1945	
рр.)	 був	 членом	 міськради,	 керу-
вав	 бюджетною	 комісією.	 Перші	
праці,	у	яких	розглядалися	важливі	
проблеми	фінансів,	відносяться	до	
1903-1905	рр.,	а	йому	було	всього	
двадцять	три	роки.
	 Особливе	 значення	 мав	 його	
«Курс	фінансового	права»	(1912	р.),	
який	був	оцінений	як	найкращий	у	
дореволюційній	 Росії	 підручник	 із	
фінансового	 права.	 Цікавим	 є	 те,	
що	Г.	І.	Тіктін	переробив,	доповнив	

та	оновив	підручник	згідно	з	передсмертною	волею	свого	вчителя	
професора	С.	І.	Іловайського.	
			Теоретичні	засади	наукових	досліджень	узагальнені	у	власній	кон-
цепції	 самостійної	 «фінансової	 науки».	 У	 другій	 половині	 20-років	
XX	ст.	професор		Г.	І.	Тіктін	–	плідний	автор	наукового	інститутського	
збірника	 «Господарство	 та	 право.	 Записки	Одеського	 інституту	 на-
родного	 господарства».	У	ньому	побачили	 світ	 «Очерки	по	общей	
теории	публичных	финансов».	

 СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ СОЛНЦЕВ 
(1872-1936	рр.)	–	академік	АН	УРСР	
та	АН	СРСР.	Науковий	пошук	докто-
ра	 економічних	 наук,	 професора					
С.	І.	Солнцева	був	у	соціально-еко-
номічному	напрямі	політичної	еко-
номії,	 який	домінував	 в	 економіч-
ній	науці	на	зламі	XIX-XX	ст.,	широко	
представлений	відомими	вченими	
П.	Б.	Струве,	М.	І.	Туган-Барановсь-
ким,	Т.	І.	Осадчим,	В.Ф.Левитським.
	 Він	 зробив	 докладне	 наукове	
обґрунтування	 соціальної	 мето-
дології	 в	 російській	 літературі,	
наголошуючи	 на	 соціальній	 скла-
довій	 політичної	 економії,	 тому	
економічні	 поняття	 повинні	 мати	
соціальні	риси,	 інакше	вони	мето-
дологічно	 не	можуть	 бути	 визнані	
економічними.	

	 Висновки	С.	І.	Солнцева,	побудовані	ним	схеми	розподілу	до-
ходів	на	основі	закону	Лоренца,	в	основному	зберігають	своє	зна-
чення.

  Гаврило Іванович Танфільєв 
(1857-1928	рр.)	 –	 академік,	 викла-
дав	 курс	 економічної	 географії	 з	
квітня	1922	року.	Учень		А.Бекетова	
та	 	 В.	 В.	Докучаєва,	 він	розробляв	
вчення	 про	 зони	 природи	 всієї	
Росії,	 підготував	 фундаментальну	
працю	 «Географія	 Росії»	 у	 4-х	 то-
мах.	
Разом	із	ученими	М.	Симбірцевим	
і	 А.	 Ферхміним	 склав	 першу	 ґрун-
товну	карту	Європейської	Росії,	яка	
в	 1900	 році	 демонструвалася	 на	
всесвітній	виставці	в	Парижі,	а	ав-
тори	нагороджені	 золотою	медал-
лю.	 Академік	 Г.	 І.	 Танфільєв	 –	 ав-
тор	126	наукових	робіт,	серед	яких	
«География	 России,	 Украины…»	 в	
3-ьох	 вип.	 (1922-1924	 рр.),	 «Глав-
нейшие	 физико-географические	
районы	Одесской	губернии»	(1924	

р.),	«К	происхождению	степей»	(1928	р.)	та	ін.	За	наукові	досягнення		
у	1926	р.	був	нагороджений	Великою	медаллю	Російського	геогра-
фічного	товариства.	Його	іменем	названо	острів	Малої	Курильської	
гряди	та	протока	між	островами	Танфільєва	й	Анучина.	

НАшІ кОРИфЕЇ
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 Вот и наступила весна. Среди множества теплых весенних 
дней, есть один особенный – это День Победы! Прошло уже более 
70 лет со дня великой победы над фашистской Германией, а эта 
дата остаётся в сердцах нашего народа до сегодняшних дней. 
 Наверное, не было в нашей стране семьи, которая не по-
страдала в те суровые годы войны. Многие потеряли дедов, от-
цов, сыновей, матерей и дочерей, лишились крова над головой. 
Но благодаря мужеству, отваге и непреодолимой воле, наш народ 
выстоял и сумел одержать победу в этой нелегкой и разрушитель-
ной войне. Мужественно сражались не только воины на фронте, 
но и в тылу, самоотверженно трудились люди на заводах и фабри-
ках, снабжая армию боеприпасами, обмундированием, продукта-
ми и т.п.
  День Победы – это не только значимая дата для нашего на-
рода, но и важное событие для всего мира. Каждая страна Европы, 
отмечает его по- разному, но объединяет нас всех общая радость 
победы над нацизмом! С 2005 года отмечается День памяти и при-
мирения, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. В ре-
золюции предлагается государствам – членам ООН, неправитель-
ственным организациям, частным лицам, кроме празднования 
своих Дней Победы и Освобождения, ежегодно также отмечать 
один или оба эти дня (8 и 9 мая) как дань памяти всем жертвам 
Второй мировой войны. Это дает надежду, что такой ужас, больше 
никогда не повторится. Ведь не зря говорят: «Народ, не помнящий 
своего прошлого, не имеет будущего».

  К сожалению, с каждым годом   
ветеранов, становится все меньше 
и меньше. Уже почти некому рас-
сказывать о событиях той ужасной 
войны и напоминать современной 
молодежи о счастье, когда ты жи-
вешь без войны. И остаётся только 
надеяться, что мы в свою очередь 
сумеем сохранить мир как для себя, 
так и для своих потомков!
 Как отмечать День Победы каж-
дый решает сам для себя, но для 
меня он по-прежнему остаётся зна-

чимым и великим! Оставайтесь благодарными потомками для 
своих прадедов, помните их подвиг!

Разинкин Никита, 
 студент ФЭУП

 До святкування 72-ої 
річниці звільнення Одеси 
від фашистських загарбни-
ків, 18 квітня,  на факультеті 
міжнародної економіки 
відбулась зустріч студентів 
усіх курсів з живою леген-
дою нашого університету, 
захисником Вітчизни – Ле-
онідом Мойсейовичем 
Крамаровським та з чле-
ном Обласної ради миру, 
лауреатом літературної 
премії ім. І. І. Радченко – 

Світланою Лукіною. 
 Студентам пощастило почути з перших вуст героїчне минуле солда-
та-піхотинця, командира стрілецького батальйону, заслуженого працівника 
ОНЕУ, доктора економічних наук, професора Крамаровського Леоніда Мой-
сейовича.  У 18 років Леонід Мойсейович прийняв присягу на вірність Бать-
ківщині і захищав рідну землю на кордоні у перші дні війни. На полі бою 
він мужньо стояв проти німецько-фашистських загарбників майже до кінця 
війни.  У червні 1945 році був звільнений з армії, як інвалід Вітчизняної війни. 
За неабияку відвагу, прояв героїзму та віддану любов до Вітчизни був наго-
роджений почесними медалями та орденами за відвагу в бою! 
 Леонід Мойсейович – ровесник Одеського національного економіч-
ного університету, святкує 95-річчя. Коли закінчилась війна, він за волею долі 
вступив до Одеського кредитно-економічного інституту. Згодом викладав у 
рідному інституті та пройшов шлях від асистента до професора кафедри. 
 Під час заходу Світлана Лукіна 
зверталася до студентів із проханням 
пам’ятати та шанувати пам’ять тих, хто 
поклав своє здоров’я та життя за мир і 
спокій на нашій Батьківщині. Її промова 
супроводжувалася читанням поетич-
них творів  Івана Рядченка, Ізмаїла Гор-
дона, Григорія Карєва, Анатолія Глушка, 
присвячених цим подіям. А розповіді 
Леоніда Мойсейовича не залишили 
жодного студента байдужим. Він герой 
свого, нашого та майбутнього часу! 
Закінчився захід патріотичними піснями 
у виконані студенток 2-го курсу, оплеска-
ми та сльозами радості на очах студентів 
та викладачів. 
 Вдячні ветеранам Другої світової війни за перемогу! 

Княжковська Ганна,
студентка ФМЕ

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!ЗУСТРІЧ З ЛЕГЕНДОЮ ОНЕУ

СТУДЕНТы ОНЭУ - В МЕжДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ ERASMUS +
 Почти два года назад стало извест-
но, что образовательная программа Евро-
пейской комиссии изменят свое лицо. И вот 
19 ноября 2013 г. Европейский парламент 
принял новую программу Европейского 
Союза в области образования, профессио-
нальной подготовки, развития молодежи 
и спорта. Она получила название «Эразмус 
плюс». Новая программа  объединяет не-
сколько инициатив ЕС ( Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink и др.)
В декабре 2015 среди студентов 2-3 курсов 
разных факультетов  был проведен второй 
конкурсный отбор в рамках новой про-
граммы ERASMUS + на обучение в универ-
ситете-партнере -  D.A. Tsenov Academy of 
Economics Свиштов( Болгария).  Обучение 

для украинских студентов бесплатное и все 
расходы  финансируются за счет Евросою-
за. 
 По результатам конкурсного отбора 
были рекомендованы 2 студентки - НОСКА-
ЧЕВА Евгения Алексеевна и ЗАМКОВАЯ Да-
рья Александровна.
 Во время пребывания в болгарском 
университете помимо обучения наши сту-
денты вместе со студентами  Молдовы, 
Армении,России, и Болгарии на вечере – 
встрече  представляла свою национальную 
кухню,которую могли попробовать не толь-
ко участники, но и все гости. В соответствии 
с программой вечера представители  всех 
стран демонстрировали традиционный 
танец,народную песню,презентовали ви-
део про красоту и достопримечательности 
своей страны и интересные факты в целом. 
В перерывах была дискотека,где каждый 
мог просто отдохнуть и насладиться отлич-
ным вечером.  

Отдел международных связей
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ЕкОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОк У ВИРІшЕННІ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА

ВІЗИТ ДО ОНЕУ 

 24 березня 2016 року в 
ОНЕУ відбулася Всеукраїнська 
науково-практична конферен-
ція студентів та молодих учених 
«Економічний розвиток у вирі-
шенні проблем суспільства», 
присвячена 95-річчю Одесько-
го національного економічно-
го університету. Рада молодих 
учених ОНЕУ дуже вдячна за 
підтримку та допомогу у ор-
ганізації конференції ректору 
ОНЕУ, д.е.н., проф., член-кор. 
НАН України М. І. Звєрякову, 
д.е.н., проф.    Ковальову А. І., 
д.е.н., проф. Балджи М. Д.,  д. е. 
н., проф. Барановій В. Г., д.е.н., 
проф Козаку Ю.Г., д.е.н., проф. 
Литовченко І.Л., д.е.н.,  проф. 
Лохановій Н. О., д.е.н., проф. 
Никифоренку В. Г., д.е.н., проф. 
Янковому О.Г., к.е.н., проф. Ге-
расименку В.Г., к.е.н.,  
проф.  Карпову В.А, відділу  ас-
пірантури ОНЕУ, на чолі з Гав-
рютіною А. А.
На конференції були обгово-
рені такі питання:
- місцеве самоуправління 
та розвиток громад;
- сучасні проблеми рин-
ку праці та соціальної політики 
в умовах трансформаційних 
змін;
- конкурентоспромож-
ність підприємства: сучасні 
проблеми теорії та практики;
- фінансові важелі еконо-
мічного розвитку;
- розвиток теорії та пра-
ктики маркетингу;
- організаційно-еконо-
мічне забезпечення механізму 

управління туристично-рекреа-
ційними комплексами;
- напрямки розвитку об-
ліку, контролю та економічного 
аналізу в умовах глобалізації;

- зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств та ре-
гіонів: питання теорії та практи-
ки.
 Зі вступним словом та 
привітанням до учасників кон-
ференції виступив ректор ОНЕУ, 
д.е.н., проф., член-кор. НАН 
України
М.І. Звєряков.
 Основні напрями еконо-
мічного розвитку у вирішенні 
проблем суспільства були пред-
ставлені у доповідях на пленар-
ному засіданні конференції, зо-
крема:
- «Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств та ре-

гіонів: питання теорії та практи-
ки» (к.е.н., викл. Патлатой О.Є.);
- «Особливості розвитку 
інновацій на підприємствах го-
тельного господарства» (викл. 
Галасюк К.А.);
- «Фактори забезпечення 
енергетичної безпеки підпри-
ємств» (к.е.н., викл. Пудичева 
Г.О.);
- «Особливості розвит-
ку інновацій на підприємствах 
готельного господарства» (мо-

лодший експерт СТС СОП «Ру-
мунія-Україна-Молдова 2007-
2013 Пікалова Д. Д.).
 У роботі конференції 
взяли участь 211 осіб, зокрема 
студенти та молоді вчені, 39 з 
яких представники інших міст: 
Київ, Дніпропетровськ, Жито-
мир, Жовті Води, Ірпінь, Кри-
вий Ріг, Луганськ, Луцьк, Львів, 
Полтава, Суми, Тернопіль, Хар-
ків, Херсон, Чернівці. 
 Під час секційних за-
сідань  було презентовано та 
обговорено наукові доповіді, 
тематика яких охоплювала ши-
рокий спектр проблем у кон-
тексті пошуку шляхів економіч-
ного розвитку. За результатами 
роботи конференції прийняті 

рекомендації щодо опубліку-
вання наукових статей учасни-
ків та доповідачів.

  Голова РМВ ОНЕУ, к.е.н., 
ст. викл. Шикіна О.В.,

заступник голови 
РМВ ОНЕУ, к.е.н., 

ст. викл. Коцюрубенко Г.М.

 18 березня 2016 року відбулася зустріч 
радника керівника відділу преси та інформації 
представництва ЄС в Україні пана Ю.Вілчінскаса 

з проректором університету з НРВР та МЗ  доц. 
Г.І.Шубартовським.  У ході зустрічі гість розпо-
вів про плани Представництва Євросоюзу щодо 
активізації діяльності в Україні, укріплення 
взаємовідносин із навчальними закладами та 
співпраці з українськими мас-медіа.
 На завершення візиту пан Юргіс Вілчін-
скас відвідав інформаційний центр ЄС в ОНЕУ 
та ознайомився з його роботою.

ВИВЧАЄМО ДОСВІД
 22 квітня в МАЗі головного корпусу 
ОНЕУ виступив з лекцією сінгапурський експерт 
Gary Lit - Director and Consultant of GL Training 
and Consultancy. Темою зустрічі були питання 
глобальної нестабільності.  Запрошений гість у 
лекції поділився досвідом реформ своєї країни 

з викладачами, студентами, аспірантами на-
шого університету. 
 На думку запрошеного фахівця, сін-
гапурський досвід має бути дуже корисним  
українським економістам для розвитку еко-
номіки та розбудови держави.  Наприкінці 
зустрічі експерт Гарі Літ відповів на запитання.
Подібні заходи завжди корисні ще й тим, що 
дають можливість студентам, викладачам, ас-
пірантам зайвий раз застосувати на практиці 
своє знання англійської мови, адже саме вона 
була робочою мовою зустрічі. 
 Сінгапурського експерта прийняв рек-
тор університету  М. І.Зверяков.

Відділ міжнародних зв’язків 
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НА ЗАХИСТІ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИкІВ УНІВЕРСИТЕТУ

 Загострення соціаль-
но-економічних проблем у 
державі, що спостерігаєть-
ся за останні роки, безумов-
но, впливає на життя кож-
ного працівника. Ці події 
змусили нас, профспілкових лі-
дерів, про аналізувати свою ро-
боту і дати відповідь на низку  
запитань, які стосуються діяль-
ності профспілкової організації 
університету.
 Протягом десятиліть 
профспілкова організація уні-
верситету мала великі до-
сягнення з усіх напрямів 
профспілкової роботи. Гордіс-
тю профспілкової організації 
Одеського національного еко-
номічного університету є те, 
що вона багато років в оглядах-
конкурсах визнавалася пере-
можцем, за що й  нагороджу-
валася Почесними грамотами 
Федерації профспілок України, 
ЦК Профспілки працівників ос-
віти і науки України, Міністер-
ства освіти і науки України, Об-
ласної федерації профспілок, 
Обласного комітету профспіл-
ки працівників освіти і науки 
України, Обласного управління 
освіти.
 Розв’язанню багатьох 
проблем сприяло те, що в уні-
верситеті постійно укладався 

колективний договір між ад-
міністрацією та профспілковим 
комітетом. При солідарних діях 
ректора і профспілкового ко-
мітету вдалося домогтися пев-
них результатів у розв’язанні 
соціальних проблем праців-
ників університету. Положен-
ня колективного договору 
передбачали норми надання 
додаткових відпусток, доплат, 
надбавок, пільг, які значно по-
кращували умови життя пра-
цівників. 
 Але, на жаль, незважаю-
чи на протестні дії профспілок, 
урядова політика за останні два 
роки фактично перекреслила ті 
досягнення, які ми напрацьову-
вали десятиліттями. Боляче про 
це говорити, але через обмеже-
не фінансування університету 
та запровадження урядом жор-
сткої економії бюджетних кош-
тів адміністрація університету 
змушена була вжити заходи 
щодо скорочення  чисельності 
працівників та скасувати випла-
ту доплат і надбавок до посадо-
вих окладів. 
 Сьогодні непокоїть і 
викликає незадоволеність у 
профспілок те, що до цього 
часу не укладено Генеральну 
угоду між урядом та Федера-
цією профспілок України, яку 
профспілки чекають ще з 2015 
року. Адже  від того, якою буде 
Генеральна угода, залежить, 
якою буде Галузева угода і ко-
лективні договори. Звичайно, 
це стосується і нашої організа-
ції, адже ми маємо заключа-
ти колективний договір у 2017 
році. 
 Виникло чимало про-
блем з тим, що уряд припинив 
фінансування санаторно-курор-
тного лікування застрахованих 
осіб та членів їх сімей, лікуван-
ня в санаторіях-профілакторіях, 
оздоровлення дітей. Згідно з 
цим рішенням ми втратили 
змогу оздоровлювати наших 

працівників. Зазначимо, що в 
попередні роки ми оздоровлю-
вали  понад  50 працівників та 
членів їх сімей на рік. Нас дуже 
турбує питання,  як  будуть  за-
хищені наші  працівники. При 
виконанні колективного дого-
вору в 2015 році, витрати спря-
мованні на соціальний роз-
виток з розрахунку на одного 
працівника складали 1597 гри-
вень. 
 Щоб привернути ува-
гу влади до освітянських бід, 
наша профспілкова організація 
від імені працівників універси-
тету десятки раз зверталася до 
Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Голови Вер-
ховної Ради  з вимогами щодо 
прийняття рішень для покра-
щання життя працівникам ос-
вітянської галузі. 
 У нинішніх умовах, коли 
йде наступ на права працівни-
ків, захист найціннішого, що в 
них є,  –   життя та здоров’я, для 
профспілкової організації має 
особливо важливе значення. 
Профспілковий комітет робить 
усе можливе, щоб дотримува-
тися  виконання законодавства 
про охорону праці. Члени ко-
місії профкому з охорони праці 
постійно проводять обстеження 
умов та охорони праці праців-
ників, про що двічі на рік звіту-
ють на засіданнях профкому. 
Приємно те, що нам вдається 
знаходити компромісні рішен-
ня з адміністрацією, і на вико-
нання профілактичних заходів 
з охорони праці адміністрація 
університету щорічно виділяє 
кошти в розмірі більш, ніж нор-
мативні 0,2 %  від фонду оплати 
праці.
 Серед важливих питань, 
які вирішує профспілкова ор-
ганізація сьогодні, –  це робота 
з молоддю. Вважаю позитив-
ним, що профспілкова органі-
зація значну увагу приділяє 
питанням розвитку духовних 

інтересів членів профспілки, 
удосконаленню культурно-ма-
сової та спортивної роботи. 
Співробітники  мають змогу 
відвідувати культурні установи 
міста та брати участь в екскур-
сіях вихідного дня, туристичних 
поїздках.  
 Профспілкова органі-
зація університету дбає і про 
відпочинок членів профспілки. 
Наразі я маю змогу проінфор-
мувати співробітників універ-
ситету та членів їхніх родин 
про можливість відпочити в 
університетському таборі «Еко-
номіст», який знаходиться в 
мальовничому куточку «Ка-
роліно-Бугазу». Профспілко-
вий комітет за згодою голів 
профспілкових організацій 
факультетів, відділів та служб 
виділяє 40 пільгових  путі-
вок для  відпочинку.  Н е 
забуваємо ми своїх ветеранів. 
Сьогодні 89 осіб отримують ма-
теріальну допомогу, білети до 
театрів, запрошення на екскур-
сії вихідного дня, газету «Вечер-
няя Одесса». Ветеранів війни та 
ветеранів ОНЕУ вшановують на 
урочистих зборах, присвячених 
Дню Перемоги, Міжнародному 
жіночому дню, ювілеям універ-
ситету. 
 Я сподіваюся, що  на-
працювання, які ми сьогодні 
маємо і втілюємо в життя, да-
дуть упевненість кожному чле-
ну профспілки, що організація 
членом якої він є, в змозі його 
захистити та підтримати. 
 А нам, профспілковим 
лідерам, життєво важливо вжи-
вати конкретних дій і виходити 
на новий, більш якісний рівень 
роботи.

Г. І. Шамаєва,
заступник голови 

профспілкової
організації ОНЕУ

 28 квітня ректор університету М.І. Звєряков вручив сер-
тифікати студентам ОНЕУ, ОНУ ім. І.І.Мечникова та ОНПУ, які 
відвідали курс лекцій «Економіка Європейського Союзу та відно-
сини ЄС – Україна 2015/2016». Цей курс проводив професор Аль-
варо Фернандес з Португалії за підтримки програми Jean Monnet 
та  Erasmus+ англійською мовою. Це дозволило студентам погли-
бити свої знання як з теми відносин між Україною та Європейсь-
ким Союзом, так і з англійської мови, покращити мовні знання з 
економічної термінології.
 Заняття проводилися з використанням  в роботі OneDrive 
платформи. Отриманий досвід допоможе в майбутньому кожно-
му з учасників як в подальшому навчанні, так і в роботі у вітчиз-
няних та закордонних компаніях. 
 Програма Жана Моне розрахована на три роки, тому на-
ступного навчального року у вересні,  запрошуємо всіх студентів 
відвідати цикл лекцій Альваро Фернандеса в ОНЕУ. 
 Участь у навчанні безкоштовна, запис на курси у відділі 
міжнародних зв’язків ауд. 123 головного корпусу університету.

Відділ міжнародних зв’язків 

ПРОЕкТ жАН МОНЕ ПРАЦЮЄ 
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СТУДЕНТСЬкЕ САМОВРЯДУВАННЯ - РУшІЙНА СИЛА МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОСВІТИ

С ЛЮБОВЬЮ к РОДНОМУ ГОРОДУ И УНИВЕРСИТЕТУ

 Студентське самоврядування в Одеському національному 
економічному університеті є невід’ємною частиною громадського 
самоврядування. Студентське самоврядування – це право і мож-
ливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту 
прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні уні-
верситетом.
 Діяльність органу студентського самоврядування регу-
люється ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» та внутрішнім «По-
ложенням про студентське самоврядування ОНЕУ». Самоврядна 
діяльність студентів реалізується в університеті майже 20 років за 
основними напрямками роботи: наукова, навчальна, спортивна, 
культурно-масова та ін. Мінливість освітнього середовища вима-
гає постійного розвитку організації та умов функціонування. Тому 
за останні роки до основних задач студентського самоврядування 
додаються організаційна, піар та представницька.
 Із прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» сту-
дентам делеговано вагому частку повноважень органів, що управ-
ляють університетом. Отже, гарантовано право представництва 

студентів у складі Вченої ради – 10%, а на Конференції трудово-
го колективу та виборах ректора ця частка складає 15% студентів. 
Разом із демократизацією процесів управління навчальним закла-
дом і наданням широкого кола повноважень студентам, необхід-
но усвідомлювати весь тягар відповідальності, що покладений на 
студентське самоврядування згідно з цим рішенням.
 У нашому університеті традиційно склалося робоче поро-
зуміння між ректором, адміністрацією, профспілкою студентів та 
студентським самоврядуванням. Зокрема, можу зазначити, що 
студентські ініціативи та пропозиції адекватно сприймаються та 
впроваджуються в життя. Наприклад, на основі результатів уні-
верситетського опитування змінено систему оцінювання знань в 
університеті, упроваджено зміни в освітній процес в частині скла-
дання іспитів.
  За останні роки можу зазначити основні досягнення сту-
дентського самоврядування ОНЕУ: облаштування новим спор-
тивним інвентарем спортивної зали та гуртожитків, встановлення 
велопаркувальних місць на території ОНЕУ, виділення окремих ре-
петиційних аудиторій для студентів 1 корпусу та їх облаштування, 
вищезазначені зміни до навчального процесу,  нормативних по-
ложень студентського самоврядування, розроблено нову систему 
виборів. Не залишилося студентське самоврядування осторонь 
підготовки до організації святкування 95-ої річниці ОНЕУ.
 Студентське самоврядування здійснюється на рівні акаде-
мічної групи, факультету, гуртожитку, університету. Запорукою 
ефективної роботи є злагоджена команда однодумців – студент-
ських лідерів, що кожен день доводять своєю роботою бажання 
зробити студентське життя більш цікавим. Саме така команда сту-
дентського самоврядування працює в ОНЕУ.

Скляр Дмитро,
голова студентської ради ОНЕУ

 «Ах, Одесса, жемчужина  у 
моря…».  Именно так называют 
этот  город, который пахнет ста-
ринными зданиями и веет таинст-
венным зовом истории. А Нархоз 
– это не просто наш родной уни-
верситет, а альма матер экономи-
ческих наук на всего юга Украины. 
Отсюда черпали знания ведущие 
экономисты нашей страны.
 Эти чудесные факты мы узнали 
на встрече со Светланой Михай-
ловной Лукиной, представителем 
областного Совета мира. Она по-
ведала студентам историю нашего 
города и родного университета в 
частности. Наполненные лирикой 
и чувствами рассказы не могли не 

заинтересовать аудиторию, а песни о родных краях в прекрасном 
исполнении тронули за душу. Благодаря 
экскурсу в историю большинство студен-
тов узнало много интересных фактов, на-
пример, как под городом появились ка-
такомбы.  Но больше всего впечатлил то 
факт, что много тысячелетий назад терри-
тория, на которой мы живем, была дном 
большого океана. Не заслушаться расска-
зами этой прекрасной женщины было не-
возможно. Ведь любовь к родному городу 
не могли не ощутить студенты. 
 А об истории родного университе-
та, его прошлом и настоящем рассказали 
студенты вуза – глава РR-сектора Юлия 
Федченко и студенческий декан Наталия 
Мельниченко. Мы узнали, что за 95 лет 
своего существования университет пере-
жил много разных событий и перенес все 
испытания с достоинством, дабы и даль-
ше нести в разумы молодых людей знания 
экономических наук. 
 Встреча происходила в неприну-

жденной обстановке, где каждый мог что-то спросить и побесе-
довать с гостями. Также была упомянута великая дата в истории 
Одессы – 10 апреля 1944 года, освобождение города от фашист-
ской оккупации. Героические подвиги как военных, так и мирных 
жителей невозможно забыть. Об этом надо помнить будущим по-
колениям. Ведь пока жива история, жив народ. 
 Хочется выразить огромную благодарность Светлане Ми-
хайловне Лукиной за интересные истории, стихи и песни, которые 
невозможно забыть! Вы внесли много позитивных эмоций в нашу 
аудиторию, подарили улыбки и искренние чувства гордости за 
наш вуз и родной город. Также спасибо студенткам, которые пока-
зывают хороший пример и прививают любовь к университету! 
 И невозможно не вспомнить человека, без которого не со-
стоялась бы эта встреча, зам. декана по воспитательной работе 
ФМЭ – Стеценко Сусанну Васильевну, инициатора такого меропри-
ятия. 

Бондарь Евгения,
студентка 11гр. ФМЭ 
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 Нарешті відбувся довго-
очікуваний концерт цього року 
– конкурс краси, таланту і ве-
сни! Звісно, мова піде про Міс 
ОНЕУ- 2016. Університет із не-
терпінням чекав цієї події, і на-
решті студенти всіх факультетів, 
методисти, викладачі, декани і 
ректор ОНЕУ зібралися разом у 
затишній залі Одеського театру 
музичної комедії. 
 Концерт розпочався - і 

зал завмер. З перших хвилин 
усі зрозуміли: це буде не просто 
студентський конкурс, це буде 
масштабне шоу, яке вразить 
своєю красою. Усі дивилися, за-
тамувавши подих,  уболівали за 
учасниць і щиро хвилювалися 
за них. Я вважаю, що такі захо-
ди завжди зближують, роблять 
дружній колектив ОНЕУ однією 
родиною. 
 Як і кожного року кон-
курс складався з 4 частин: во-
кал, дефіле, драма, танець. 
Треба зауважити, що всі учасни-
ці 2016 року продемонстрували 
добрі вокальні дані. Окремо хо-
четься відмітити переможницю 
вокального конкурсу студентку 
кредитно-економічного фа-
культету Ксенію Приходну. Вона 
вразила глядачів не лише чудо-
вим виконанням, а й надзви-
чайною емоційністю і чуттєвіс-
тю свого виступу. Ксенія ніби 
зуміла доторкнутися до самої 
душі глядача, у цю мить кожен 
думав про щось своє, згадував 
важливі події свого життя, але 
ніхто не зумів залишитися бай-

дужим. 
 Потім учасниці разом зі 
студентами свого факультету 
занурили глядача у вир пози-
тивних емоцій та гумору. Саме 
у драмі кожна учасниця зуміла 
в повною мірою проявити свій 
артистизм. Усі виступи були 
цікавими та кумедними. Сту-
дентка кредитного факультету, 
яка до цього вже вразила всіх 
чуттєвістю під час вокального 
номера, в драмі продемонстру-
вала зовсім інші свої емоції, 
показала багатогранність свого 
таланту. 
 Завершальним етапом 
концерту був конкурс танцю. 
Особливо здивував кредитно-
економічний факультет, адже, 
крім всього згаданого вище, 
цей номер вразив глядача ціка-
вим сюжетом. Це був не просто 
танок – це було справжнє шоу, 
яке занурило глядача в чарів-
ну казку про пригоди Аліси в 
країні чудес. 
 Міс ОНЕУ 2016 – не 
просто конкурс, а великий вра-
жаючий концерт, який хочеть-

ся обов’язково відвідати ще 
раз. Хочеться висловити щиру 
вдячність усім, хто брав участь 
у концерті. Також мені хотіло-
ся б подякувати організаторам, 
культурно-масовим секторам 
факультетів і, звичайно, самим 
учасницям.  

Максимова Юлія, 
студентка  КЕФ 

ДОЛГОжДАННАЯ СТУДВЕСНА

 Самое  яркое мероприятие 2 семестра – конкурс  «Студен-
ческая весна», который в этом году состоялся в Музкомедии в кон-
це апреля.  В этом году времени на подготовку было всего 3 неде-
ли, поэтому сразу же все силы мы направили на воплощение идей 
для создания особенных, необычных номеров, которые смогли 
бы с первых секунд заинтересовать зал и задать нужную атмосфе-
ру.
 Идей для вокала было много, поэтому сделать выбор было 
сложно. Мы все же остановились на песне Bruno Mars «Grenade», 
добавив в номер живой музыки и пения а капелла. Вокальный 
номер представили культорг – Шолошенко Анна и вокалист-поста-
новщик Дарина Невмержицкая. 

 На хореографическом конкурсе первым вопросом была 
тема и музыка для танца. Этот выбор оказался достаточно слож-
ным. Идею мультфильма «Аватар» никто не воплощал в жизнь. 
Как только пришла мысль постановки мультфильма, работа нача-
лась полным ходом. Сначала каждая «стихия» репетировала от-
дельно свои движения, а на последней неделе мы объединили 
все в один цельный танец. 
 Агитбригада так же работала каждый день и без перерыва. 
Первой их задачей был поиск материала. Работали все сплочённо, 
так как времени практически не было. По правилам нашего уни-
верситета перед каждым мероприятием проходит тракт и даже не 
один. Первым был тракт агитбригады, на котором стало понятно, 
что все взяли за основу юбилейную дату «нархоза». Надо было 
чем-то удивлять, поэтому наши ребята выпустили  «тяжёлую ар-
тиллерию» – образ Тамары Телиги, выступление которой еще на 
«Студосени» покорило всех зрителей. КВНщики очень ярко допол-
нили этот образ. 
 В этом году одним из обязательных был видеоконкурс, по-
свящённый 95-летию ОНЭУ. Каждый факультет снял разнообраз-
ные, очень оригинальные видеопоздравления и занял соответст-
вующие места. Во время видеоконкурса мы смогли окунуться в 
разные годы существования факультета, увидеть будущее с наши-
ми студентами, узнать в видео модные фрагменты современных 
клипов и просто окунуться в море воспоминаний, которые оста-
ются в памяти у каждого на всю жизнь. Ведь студенческие годы 
незабываемые! 
 Каждый факультет старался показать себя с лучшей сторо-
ны и подарить удовольствие зрителям, надеемся, что все у нас по-
лучилось.

Анна Ильичева, 
студентка ФЭУП

МІС ОНЕУ- 2016: НЕЗАБУТНІЙ ВЕЧІР

 … Прежде всего, я победила себя, свои страхи, пережи-
вания. Сделала большой шаг вперед для себя и любимого фа-
культета. Ведь нужно раскрыть свои возможности и не подвести 
людей, которые с тобой работали и вкладывали много сил. Это 
не просто конкурс, а маленькая жизнь, где были слезы, смех, 
иногда и боль, но это было прекрасно, так как все эти мгновения 
останутся в моей памяти навсегда. 
 С самого детства мне безумно нравилось танцевать, петь, 
пробовать что-то новое. Конечно, на моем пути было множество 
падений и взлетов, но главное, что я вынесла из участия в кон-
курсе, –  всегда  нужно пробовать и действовать, получать опыт и 
только тогда можно добиться успеха. Не бойся и иди всегда впе-
ред, ведь, что бы получить результат, нужно потрудиться. Каж-
дый из нас очень талантлив и достоин лучшего. Не упусти свой 

шанс, иди к мечте! Я переступила 
через свои страхи и решила дейст-
вовать.  Конечно, 1 курс – это 
только начало, мне многое пред-
стоит узнать, но путь, по которому 
идти, я уже выбрала. Так и вам, 
дорогие студенты, желаю  найти 
себя и идти к заветной мечте. 

Марина Шульга, студентка 
ФЭУП,

победительница конкурса «Мисс 
ОЭУ-2016»

ПОБЕДА НАД СОБОЙ

Міс фМЕ Невідома ХристинаМіс кЕф Приходная ксенiя
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 5 мая состоялся университетский студенческий квест «Ключ 
от всех аудиторий», приуроченный к 95-летию ОНЭУ.
 Квест – это приключенческая игра, которая заключается в 
решении разного рода задач и головоломок на разных локациях. 
В квесте «Ключ от всех аудиторий» было зашифровано 10 мест в 
1 корпусе и рядом с ним, где команды студентов должны были 
ответить на вопросы об истории и структуре ОНЭУ, решить эконо-
мическую задачу, снять видео или сделать фото, спеть гимн ОНЭУ, 
изобразить модель идеального университета и др.
 Такое мероприятие проходило в ОНЭУ впервые, в нем при-
няло участие около 50 студентов всех факультетов. Для победы 
нужно было правильно и вовремя выполнить все задания и прий-
ти первыми на финиш. Идея квеста предусматривала объедине-

ние факультетов, поэтому команды состояли из студентов разных 
факультетов. В итоге места распределись таким образом:
Самая креативная команда – «Лада»;
Самая подготовленная команда – «Гранат»;
3 место – «Авокадо»;
2 место – «Одуванчики»;
1 место – «Васаби».
Поздравляем все команды с заслуженным результатом и благода-
рим за хорошую игру и настроение!

Скляр Дмитрий,
председатель студсовета ОНЭУ

 Игра «Что? Где? Когда?» 
давно традиционно прово-
диться в разных странах и уни-
верситетах. Наш ОНЭУ не стал 
исключением. Более того, ка-
ждая игра проходит необычно 
и с какими-то новыми идеями 
и особенностями. Каждый раз 
принимают участие разные 
команды. Мы играем и сорев-

нуемся между группами, кур-
сами, выпускниками и т. д. В 
этот раз интеллектуальное со-
ревнование состоялось между 
университетами Одессы. 
 Межвузовская интел-
лектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» была посвящена 95-ле-
тию ОНЭУ. Присутствовало 
большое количество гостей, 
которым наблюдать за мозго-
вым штурмом игроков было не 
менее интересно, чем тем, кто 
непосредственно принимал 
участие. 
 Наша команда «Папри-
ка» впервые принимала учас-
тие в таком чемпионате и была 
приятно удивлена атмосферой 

и организацией мероприятия. 
Игра прошла на одном дыха-
нии – азартно и непринужден-
но. Как для первого раза мы, 
новички, показали достойный 
результат, заняв по количеству 
баллов место в первой пятерке 
итоговой таблицы.  В команде 
все действовали слаженно и 
дружно, как будто играли да-
леко не в первый раз. Участие 
в университетском «Что? Где? 
Когда?» побудило нашу коман-
ду принять участие в городском 
турнире, который прошел 24 
апреля. На наш взгляд, такие 
мероприятия сближают студен-
тов, учат развивать логическое 
мышление, проницательность 
и интуицию. Мы приветствуем 

традицию проведения тако-
го рода мероприятий в нашем 
вузе и будем с радостью прини-
мать участие в дальнейшем.

Анастасия Бида, 
студентка ФЭУП

 14 квітня успішно відбувся черговий Ярмарок вакансій. Для 
когось він був не вперше, а для нас – студентів третього курсу – це 
була новинка. Ідучи на гомін, ми опинилися в холі, де побачили 
студентів четвертих та п’ятих курсів, які, перемовляючись, поспі-
шали на другий поверх. Біля дверей нас зустріли перші представ-
ники зі щирими посмішками. Зайшовши до малої актової зали, ми 
опинилися немов у справжньому вулику.
 У самому центрі розташували столи, на яких були таблички 
з найменуванням компаній, брошури й анкети, а поряд стояли або 
сиділи їх представники. Студенти парами та невеличкими зграйка-
ми снували від столу до столу, розпитуючи їх про ту чи іншу ком-
панію.
 Серед  розмаїття майбутніх роботодавців були такі банки: 
АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Перший Український Міжна-
родний Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ 

«Альфа-Банк», а також уповноважені особи з PwC Академії, ре-
кламних агентств, готелів та ін.  На  ярмарку було представлено 
досить багато вакансій для різних категорій працівників. 
 Усі представники роботодавців, попри втому, з приємною 
посмішкою та терплячістю відповідали на запитання, які сипали на 
них, немовби з мішка, і показували свою зацікавленість та готов-
ність взяти кожного на роботу.
 Хотілося б подякувати всім шановним спеціалістам кадро-
вих служб за участь в Ярмарку вакансій. Окрема подяка керівницт-
ву нашого університету за підтримку та допомогу в організації та 
проведенні цього заходу. Сподіваємося, що кожен знайшов ту ро-
боту, про яку мріяв та здобув незабутній перший досвід.

Овсяник Анастасія,
студентка КЕФ 
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