
Збулася наша спільна мрія - настав день випуску. В цьо-
му році когорта управлінців поповнилася 91 магістрами 
спеціальності «Управління проектами» та 24 спеціалістами 
спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

Від усього серця вітаю випускників та викладачів з 
успішним завершенням навчання. Ми пишаємося, що ди-
пломи з відзнакою отримають 15 випускників спеціальності 
«Управління проектами» та 4 - спеціальності «Менеджмент 
організацій і адміністрування».

Впевнений, що знання, які ви отримали в стінах нашого 
інституту, дозволять вам бути ефективними управлінцями 
та на практиці вносити свій вклад в реалізацію 
стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики 
та гуманітарного розвитку суспільства, визначених Прези-
дентом України В.Ф. Януковичем. 

У своїй практичній діяльності ви завжди можете розрахо-
вувати на допомогу з боку інституту та сподіваємося, що ви 
будете підтримувати тісний зв'язок із своєю «Аlma Mater», 
сприяти подальшому покращенню іміджу нашого закладу.

Шановні випускники, колеги та наші гості!

Користуючись нагодою, щиро дякую викладачам, працівникам деканату менеджменту, членам 
колективу інституту за плідну, творчу роботу в підготовці висококваліфікованих фахівців з про-
ектного менеджменту, інвестицій та економічної безпеки, за виховання молоді з високим рівнем 
патріотизму та відповідальності за майбутнє держави.

Бажаю всім здоров'я, щастя, наснаги та нових творчих звершень, а випускникам – високих 
професійних досягнень, впевненості у своїх силах та кар’єрного росту!

З повагою,
директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України   М.М. Іжа  
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Випускаємо, але не відпускаємо!

Кожного випуску ми помічаємо плин часу, спостерігаємо, як змінюються 
покоління і з’являються нові особистості, нові риси в структурі та іміджі 
інституту, його діяльності, які відображають сучасність. Всього за 12 років 
існування факультету менеджменту випущено близько 800 магістрів 
управління проектами та більш 100 фахівців інвестиційного менеджменту та 
економічної безпеки.

першорядних завдань, пов’язаних із 
розвитком інфраструктури, створен-
ням сучасної матеріально-технічної 
та наукової бази, збереженням і роз-
витком наукової школи класичного 
менеджменту, що вимагає додатково-
го фінансування. З ініціативи групи 
випускників та підтримці директора-
ту при інституті в 2008 році виникла 
громадська організація «Асоціація 
випускників  ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України». Асоціація 
випускників факультету менеджмен-
ту ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України, як підрозділ інститутської, 
яка об’єднує наших випускників, 
працівників та друзів, розпочинає 
кампанію для залучення додаткових 
джерел фінансування, спрямованих 
на вирішення цих нагальних завдань. 
Слід зазначити, що понад 50% бюд-
жету провідних навчальних закладів 
світу становлять спонсорські кош-
ти різноманітних фондів, промис-
лових фірм та доброчинні внески 
випускників. Пропонуємо Вам до-
лучитися до числа членів асоціації 
та доброчинців факультету. Назви 
організацій та прізвища меценатів фа-
культету будуть опубліковані на сайті 
інституту  та широко розрекламовані у 
періодичних інформаційних виданнях 
Одеської, Вінницької, Миколаївської, 
Херсонської областей та Криму. 
Сподіваємося, що Ваш вклад у розви-
ток факультету менеджменту ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України до-
зволить підняти нашу управлінську 
освіту до світового рівня.

Хочу щиро подякувати всім хто до-
бре навчався, приймав активну участь 
у громадській діяльності, а особли-
во старостам навчально-академічних 
груп випускних курсів Коваль І.С., 
Пшенічній К.М., Андроновій У.В., 
Негорі М.В., Мишевській В. О., 
Стаматиній І. О., Шевченко Л.М. за 
допомогу деканату факультету менед-
жменту, викладачам в організації на-
вчального процесу, навчально-виховної 
роботи, в проведенні занять. 

Усім, хто є випускником інституту, 
хто пов’язаний з ним, бажаю успіху в 
досягненні поставленої мети в житті, 
яка, безумовно, завжди є позитивною. 
Ми бажаємо бачити Вас поруч зі щас-
ливими сім’ями, з гарними, розумними 
дітьми, здоровими та оточеними пова-
гою. Усім випускникам - і цього року, і 
минулих років - ми говоримо: «Менед-
жмент – вперёд!»

напруженість на ринку праці;
– посилиться боротьба 

роботодавців за справді таланови-
ту молодь, що цілком може набирати 
форм поглибленої співпраці між на-
вчальними закладами та індустрією, 
а це сприятиме підвищенню рівня 
освіти випускників і збільшенню їх 
конкурентоспроможності на ринку 
праці взагалі.

 Тому Ви, шановні випускники,  
маєте відмінні шанси реалізуватись в 
наступні 5 років! Завжди пам’ятайте, 
що за все, чого Ви  досягли або досяг-
нете, потрібно  подякувати тим людям, 
які вели Вас до вершин, які передавали 
свої знання і вчили здобувати нові - Ва-
шим викладачам. Вони вели Вас терни-
стими шляхами у світ науки!

Наші випускники заочної форми на-
вчання вже успішно працюють в таких 
впливових структурах як: ПП «Єл Бі 
Джі», Державне підприємство «Морсь-
кий торговельний порт Южний», 
Територіальне управління Південного 
оперативного командування ЗС 
України, ВАТ «Київський науково-
дослідний та проектно-конструк-
торський інститут «Енергопроект», 
ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз», ТОВ 
«АВА-3», комунальне підприємство 
«Агенція регіонального розвитку» 
Новокаховської міської ради, ТОВ 
«Автологістика», ВАТ Всеукраїнський 
Акціонерний Банк «Ві Ей Бі Банк», 
Ренійський морський торгівельний 
порт, ТОВ «Автологістика», магазин 
«Bianca Cherry», ТОВ «УкрСтрой-
Трест», ТОВ «Прушинські» та бага-
тьох інших. В питаннях працевлаш-
тування випускників денної форми 
навчання та розвитку нашого ВНЗ ми 
повинні спиратись на випускників, 
особливо заочної форми навчання, 
батьків студентів та особисті зв’язки. 

Однією з головних складо-
вих стратегії ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України є отри-
мання факультетом менеджмен-
ту статусу сучасної бізнес-школи 
та перетворення його в потужний 
навчально-дослідницький комплекс, 
тісно пов’язаний із бізнесом та 
промисловістю. У зв’язку з цим пе-
ред факультетом постає ціла низка 

Щороку українські вузи випускають 
величезну кількість менеджерів з різних 
напрямів діяльності. На вітчизняному 
ринку праці вже спостерігається ре-
альний надлишок цих фахівців. Але 
сьогодні існує нагальна потреба у 
професіоналах з проектного менед-
жменту, менеджменту інвестиційної 
діяльності та економічної безпеки. 
Основні тенденції розвитку системи 
працевлаштування випускників ВНЗ 
на 2011 – 2016 рр. доводять, що:

– швидке старіння технологічних 
знань та навичок в умовах 
технологічного оновлення вироб-
ництва вимагатиме систематичного 
навчання і вимивання з найбільш пер-
спективних галузей неготових до цього 
працівників, а значить кращі шанси для 
молоді з вищою освітою різних рівнів;

– банкрутство не конкурентоздатних 
суб’єктів господарювання не стільки 
призведе до зростання безробіття, 
скільки створить чимало можливостей 
для розвитку нових бізнес-проектів;

– можна очікувати на рух України 
в руслі загальносвітових тенденцій 
розвитку фірм професійних по-
слуг, незалежної професійної 
діяльності, самозайнятості, дрібного 
підприємництва та зростання 
економічної самодіяльності молоді 
взагалі, що створює позитивні пер-
спективи для випускників посткризо-
вого періоду;

– чисельність випускників вищих 
навчальних закладів впродовж 2011 
– 2016 рр. буде постійно скорочува-
тись, що поступово підвищуватиме 

Декан факультету менеджменту 
О.І. Воронов 
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Шановні випускники!
Минуло вже шість років після закінчення мною магістратури «Управління 

проектами» Одеського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України. 
На зустрічах випускників часто згадуємо 2003 рік, коли ми, з різним 
життєвим досвідом, напрямком попередньої освіти, стажем та місцем робо-
ти, відчувши підвищення на ринку праці вимог роботодавців до рівня і по-
вноти професійної компетенції працівників, в пошуках нової професійної 
підготовки, що відповідала б вимогам часу, вступили до ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України на спеціальність «Управління проектами».

Два з половиною роки навчання пройшли не дарма, ми отримали, 
необхідні нам нові знання у сфері проектного менеджменту, навчились вико-
ристовувати їх в практичній діяльності та зрозуміли, що вкладені інвестиції 

Головний спеціаліст деканату факультету державного управління 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

 випускникниця спеціальності «Управління проектами» - 2006, 
О.М. Дзиговська 

в навчання цілком виправдані. 
Сьогодні ми, випускники, по праву можемо пишатися нашою Alma Mater, як одним із провідних на-

вчальних закладів України. Підтвердженням цього е те, що серед випускників нашого курсу є керівники 
відомих державних та комерційних установ Півдня України - голова Біляївської районної державної 
адміністрації Одеської області Бринза С.І., директор ВАТ «Сімферопольський моторний завод» Ярков 
В.В., генеральний директор ТОВ «Марко Лтд» Коваль В.О. та багатьох інших.

Від імені випускників 2006 року заочної форми навчання спеціальності «Управління проектами» 
хочу привітати з успішним закінченням навчання магістрів спеціальності «Управління проектами» та 
спеціалістів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».  Ми впевнені, що Ви отримали 
не тільки професійні знання, але й зросли як особистості, а отримані в інституті глибокі знання, дозволять 
Вам і надалі відповідати вимогам сьогодення.

Залишаючи рідну Alma Mater, не забувайте тих, хто Вас вчив, вкладав свою душу та завжди був поряд. 
У добрий шлях, випускники! 

в и п у с к н и к і в
Уважаемые выпускники, магистры УП, коллеги!
Поздравляю вас с успешным окончанием учёбы в нашем родном 

ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины! На этом процесс вашего 
образования не должен останавливаться. В нашем динамично раз-
вивающемся мире специальность руководителя проектов является 
самой востребованной. Жизнеспособность предприятий и органи-
заций зависит от своевременного успешного внедрения в жизнь 
продуктов и результатов проектов в установленные сроки, в рам-
ках выделенного бюджета, заданного качества, в рамках требова-
ний содержания. Опыт практикующих менеджеров по всему миру 
используется специалистами для развития и усовершенствования 

Главный инженер ЮУМА УГП «Укрхимтрансаммиак», 
выпускник специальности «Управления проектами» - 2009,

А.В. Оганов

методологии PMBoK института проектного менеджмента PMI. Оставаясь в курсе событий, 
постоянно повышая уровень своих знаний, вы всегда будете востребованы на рынке профес-
сионалов управления проектами, программами и портфелями. 

Желаю вам творческих успехов, признания и удовлетворения амбиций!
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Без сомнения, видение карьеры и вопрос, куда хоте-
лось бы ее развивать - один из самых сложных задач 
в жизни.  Понимая, что шутка Генри Форда, впервые 
прозвучавшая в 1931 году "Если не хочешь быть уво-
ленным во время сокращения штатов, стань тем, кто 
составляет списки увольняемых», актуальна и в наши 
дни, мы сделали свой выбор. Проектные менеджеры, 
которых готовит кафедра «Управления проектами» 
Одесского регионального института государственного 
управления — универсальные управленцы. 

Начиная учиться, вне зависимости от того, сколько тебе 

Выпускница специальности«Управление проектами» - 2012,
Ирина Анпилогова

Слушатели заочной формы обучения 
специальности «Управление проектами»

Привітання від випускників спеціальності 
«Управління проектами»

Вспоминая дни своей учебы в ОРИГУ, я, в первую очередь, вижу 
лица моих однокурсников, друзей, которых объединили общие цели, 
планы и, наверное, судьба тоже в одной учебной аудитории. Я думаю, 
что особенность нашей магистратуры «Управления проектами» в 
том, что она собирает людей ярких, необычных, очень разных и на-
правляет их на постоянное взаимодействие друг с другом, постепен-
но сплачивая не столько в одну большую команду, сколько в одну 
семью с гордым именем «Магистры управления проектами».

Оглядываясь назад, вспоминаешь множество совместных проектов, 
каждый из которых для команды, его разработавшей, обещал стать про-
рывом в области предпринимательства и бизнеса, постоянные посиделки 
после занятий, когда эти проекты обдумывались, переделывались и со-
вершенствовались, вспоминаешь бесконечное количество презентаций… 

Все это помогло понять простую истину: можно и горы свернуть, если, конечно, правильно разработать 
предметную область проекта и предусмотреть достаточное количество работ в диаграмме Ганта. 

Хочется поблагодарить наших преподавателей, которые на протяжении этих полутора лет вкладывали в 
нас все самое лучшее. Они старались,  чтобы мы стали не просто хорошими специалистами, но и успешны-
ми людьми со своим собственным, креативным подходом к управлению.  Я искренне верю в то, что каждый 
из нас найдет свою дорогу в жизни и пройдет по ней к своей собственной большой и значительной вершине! 
Ведь кому как ни нам знать, как успешно достигать необходимых результатов в условиях ограниченного 
времени, затрат и при заданном качестве!

лет, ты чувствуешь себя первоклашкой. Однако, команда опытных и компетентных преподавателей кафедры 
«Управления проектами» во главе с руководителем Безверхнюк Татьяной Николаевной, уверенно провела нас 
сквозь все препятствия, оставив о себе лишь самые теплые воспоминания, приятные впечатления и, конечно,  
знания!

Проектный менеджер востребован во всех направлениях бизнеса и во всех отраслях от телекоммуникаци-
онных до IT-компаний, от массмедиа до политических партий. Мы готовы  в любой ситуации оказываться в 
состоянии быстро реагировать на перемены, происходящие в инвестиционном климате, в конъюнктуре рынка 
и т. д.

Любой системный комплекс действий, нацеленных на достижение определенного результата, по сути, про-
ект. Наш проект стать проектным менеджером реализовался и оказался эффективным! 

Дорогие и уважаемые преподаватели, мы хотим сказать Вам самые теплые слова благодарности за Ваш 
труд, за Вашу заботу, за наши знания!
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С уважением,  слушатели группы УП-22

Хотим Вас поблагодарить за знания, 
что Вы нам подарили,
За заботу и безграничное терпение,
За любовь и строгость, иногда,
За то, что думать научили,
За все, что сделали для нас!
Спасибо вам, за все  спасибо!

Уважаемые наши преподаватели 
и самая любимая кафедра!

Привітання від випускників спеціальності 
«Управління проектами»

На сегодняшний день «управление проектами» относится к одной из наи-
более популярных специальностей на Украине. В связи с меняющимися тен-
денциями на рынке труда, возрастающей потребностью специалистов сферы 
управления, подготовка кадров данной области деятельности  занимает одно 
из ведущих мест в структуре международного рынка. Актуальность сферы 
управления, а также стремление повысить уровень своей квалификации, оста-
новили мой выбор на таком элитном  учебном заведении, как ОРИГУ НАГУ 
при Президенте Украины, куда в 2010 году была зачислена слушателем маги-
стратуры по специальности «руководитель проектов и программ». 

Большой багаж знаний, практиче-
ский опыт, и неотъемлемое стремление 
к достижению поставленной цели,  всё 
это  я получила благодаря слаженной 
работе профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры «управления 
проектами».

Вспоминая процесс обучения на 
лекциях, практических занятиях, семи-
нарах, тренингах, не могу не отметить: 

- точность и доступность излагаемо-
го материала;

- креативный подход к  лекционным 
и практическим занятиям;

- высокую организованность;
- индивидуальный подход к  каждо-

му студенту (слушателю).
Большое значение в данной сфере 

деятельности имеет международное 
сотрудничество, подтверждением кото-
рого является моя поездка с делегации 
ОРИГУ НАГУ при Президенте Укра-
ины. Мы приняли участие в учебной 
программе для студентов и препода-
вателей ОРИГУ под названием «Путь 
к Европейскому Союзу», которая про-
ходила на базе Малопольской Агенции 

Регионального Развития (MARR г. Кра-
ков, Польша).

Приняв активное участие в обсуж-
дении всех вопросов, мы получили 
возможность повысить приобретенные 
теоретические  знания с помощью из-
учения зарубежного опыта не только во 
время занятий, дискуссий и «круглых 
столов», но и знакомство с практически-
ми результатами деятельности MARR. 
А так же обсудили практические шаги 
дальнейшего сотрудничества.

За период обучения для меня очень 
важна была и культурно-обществен-
ная деятельность академии с помощью 
которой я смогла раскрыть в себе по-
тенциальные качества будущего ру-
ководителя. Сплоченный, дружеский 
коллектив студентов (слушателей) 
«управления проектами» принимал 
активное участие в разработке креа-
тивных идей и их внедрение. Одним из 
таких событий являлось создание ми-
ни-проекта «Майданс» ребятами 1-го 
и 2-го курса управления проектами под 
чутким руководством кафедры. В осно-

ву идеи был взят командный дух, что 
показало организованность, выдержку 
и сплоченность коллектива.

Задор, веселье и энергия каждого 
из нас помогли реализовать и достойно 
представить кафедру УП, и ещё раз до-
казать, что «Талантливый человек та-
лантлив во всём».

Все значимые события и меро-
приятия наш дружеский коллектив 
проводил вместе интересно и весело. 
Нами были организованны: выезд на 
природу(пикник), интерактивный под-
ход к празднованию Дня студента (игра 

в «Мафию»), отдых в развлекательном 
заведении «Форсаж» по случаю празд-
нования Дня факультета и много других 
интересных мероприятий.

Это дало нам возможность позна-
комиться, узнать много интересного 
друг о друге, и стать одной большой 
дружной семьёй. И я надеюсь, что для 
каждого из нас эти полтора года стали 
значимым событием, и самое главное 
незабываемым периодом в жизни. 

Останетесь Вы с нами навсегда, 
Желаем всем здоровья мы и 
счастья, чтоб вы не знали бед,
Улыбок Вам побольше, сердечного тепла,
Чтобы работа прекрасная Ваша,
Удовлетворенье и радость несла!

Выпускница специальности
«Управление проектами» - 2012,

Анна Тимуш
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А с о ц і а ц і я

 Дорогие друзья!
С первых дней учёбы в институте  бросилась в глаза приятная осо-

бенность факультета менеджмента ОРИГУ - это лучший, наверное, 
среди всех ВУЗов г. Одессы деканат, который всегда открыт для сту-
дентов и работники которого в трудную минуту готовы оказать студен-
там поддержку по всем вопросам. Помимо отзывчивости работников 
деканата на всю жизнь запомнились талантливые преподаватели, кото-
рые нас обучали.

Много трудностей пришлось преодолеть за 5 лет обучения в инсти-
туте. Особенно трудным был 5 курс, так как впервые ввели специали-
зации «Менеджмент инвестиционной деятельности» и «Менеджмент 
экономической безопасности».

Старший преподаватель кафедры менеджмента организаций,
 выпускница специальности «Менеджмент организаций» -2004,

 О.А.Мезенцева

Но студенческие будни отнюдь не пасмурны. Факультет менеджмента - очень дружный факуль-
тет. Между студентами и студентами, между студентами и преподавателями существуют пре-
красные взаимоотношения. Все приобретённые в институте навыки, умения и сейчас актуальны 
в моей работе: будь то нестандартный подход к решению проблем или финансовый анализ пред-
приятия. Не секрет, что многие выпускники специальности «Менеджмент организаций» серьёзно 
продвинулись в деловом мире и Одессы, и Киева.  Это ещё одна причина учиться именно по этой 
специальности - найти хорошую работу будет проще.

Дорогие выпускники! Не бойтесь трудностей, ставьте свою планку высоко! Как бы ни 
было сложно, идите прямо, к своей цели, не сворачивая. Чем бы в дальнейшем Вы не зани-
мались, учёба в институте дала Вам прочный фундамент для успешного продвижения! Бле-
стящих Вам карьер! Помните, Вас здесь ждут!

Шановні випускники! 
Вітаю Вас із завершенням важкого та плідного навчального процесу 

і, в той же час, цікавого та незабутнього. 
Пройшли 7 років з дня отримання мною диплома магістра управління 

проектами. Я пам’ятаю ту пору, коли ми намагалися написати свої проек-
ти, захистити їх перед комісією та переконати екзаменаторів в реальності 
цих проектів. Сьогодні все це згадується з теплом та посмішкою до 
рідної кафедри. Моя професія на сьогодні не пов’язана із розробкою 
проектів, але багато інструментів, які ми вивчали, я застосовую в своїй 
роботі. Сьогодні я являюсь науковим керівником магістерських робіт 
слухачів спеціальності «Управління проектами». Я бачу важливі зміни 
в підготовці цих робіт, в їх структурі. Змінилось змістовне наповнення 
роботи у порівнянні з тими проектами, які представляли до захисту ми 
свого часу. Магістерська робота слухача сьогодення відрізняється висо-

Доцент кафедри регіональної політикита та публічного адміністрування, 
кандидат наук з державного управління,

випускниця спеціальності «Управління проектами» - 2005,
Т.А.Берегой 

ким професійним рівнем, практичністю, відповідає кваліфікаційним вимогам до проектного менедже-
ра, має вигляд завершеного проекту. Це велика заслуга професорсько-викладацького складу кафедри 
управління проектами, якій керується девізом: 

«Ни шагу назад, ни шагу на месте! Только вперед, только все вместе!». Із випуском Вас !
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Пожелания выпускникам от заведующих кафедр

Дорогие выпускники!
Мы прожили вместе 

лучшие годы жизни - 
студенческие! Я верю, 
что Ваш ум, готовность 
к напряженной рабо-
те, полученное образо-
вание дадут Вам право 
как на видное положе-
ние в обществе, так и 
на серьёзный  уровень 
ответственности, кото-
рый предполагает это 

положение.  Используйте, пожалуйста,   Ваше  
положение и влияние для того,  чтобы отдать 
свой голос за тех, у кого его нет. Отождест-
вляйте себя не только с власть имущими, но и с 
бесправными. Сохраните способность ставить  
себя на место лишенных Ваших возможностей.  
И тогда прославлять ваше существование бу-
дут не только гордые вами семьи, но и тысячи, 
миллионы людей, чью жизнь Вы изменили к 
лучшему. Нам не нужна магия, чтобы изменить 
мир. Необходимая для этого сила внутри нас - 
способность проектировать будущее! 

Мы верим в Ваш успех! В добрый путь! 
Виват Институт! Виват Академия!
 Заведующая кафедрой управления проектами,

 доктор наук с государственного управления,
 профессор Т.М. Безверхнюк

Дорогие выпускники!
Поздравляю Вас с од-

ним из самых знамена-
тельных событий в Ва-
шей жизни - окончанием 
института.  Вы получили 
не только высокую квали-
фикацию, но и реальную 
возможность стать веду-
щим специалистом в го-
сударственных и частных 
организациях, в органах 
государственной власти.

Завершился один из наиболее продуктивных 
периодов Вашей жизни. Вы познакомились с до-
стижениями ведущих научных школ менеджмен-
та, получили навыки и знания, которые помогут 
вам найти достойное место в жизни. Годы учебы 
- трудные годы побед и разочарований, поиска 
себя. Все ли вам удалось? Наверное, каждый от-
ветит по-своему, но, пожалуй, все подтвердят, что 
институт сыграл в его жизни решающую роль.

Хочу пожелать, чтобы в дальнейшем Вам со-
путствовали профессиональные, творческие и на-
учные победы! Дорогие выпускники, мы говорим 
вам «до свидания», но верим в скорую встречу. 

В добрый путь! Заведующая кафедрой 
менеджмента организаций,

кандидат экономических наук,
 доцент Н.Э.Красностанова

За декілька днів - вирішальний 
екзамен та захист дипломної ро-
боти, а там - 1 березня, випускний 

Випускниця спеціальності 
«Менеджмент організацій» 2012 року, 

староста навчально-академічної студентської групи Л.М. Шевченко

Привітання від випускників спеціальності 
«Менеджмент організацій»

зі стін нашої «Alma Mater». Попереду у нас нові досягнення: хтось продовжить наукову кар’єру та, зрештою, поповнить 
світову економіку новими ефективними моделями сталого розвитку; декому життя вже сьогодні ставитиме термінові завдан-
ня з оперативного менеджменту, а комусь доведеться вперше наочно впевнитись, що теорія ймовірності підчас є найбільш 
надійною при прогнозуванні розвитку галузі.

Втім, незалежно від масштабу та характеру завдань, вже завтра кожен з нас вирішуватиме їх як дипломований фахівець, 
спираючись на глибокі та турботливо подані нам улюбленими викладачами знання. А це і математична точність в захопле-
ному викладі В.Д. Козаченко, і складні маркетингові ходи, мистецьки змальовані нам С.А. Яромич. Щодня, тримаючи у 
руках великі чи малі інвестиційні ресурси, подумки будемо прогнозувати їх ефективність за методиками О.О. Мезенцевой; 
а мотивуючи персонал на трудові зрушення, неодноразово звіримо свої кроки з порадами мудрої Н.Е. Красностановой.

 За декілька днів ми вийдемо в новому статусі у буремний світ, а сьогодні ми ще студенти, серйозні і бешкетники, 
пунктуальні і не дуже, кмітливі і винахідливі, буває страшно забудькуваті - ми ще відчуваємо себе в чомусь дітьми, хоч 
дехто вже давно сам є татком чи вимогливою мамою. Бо ми - студенти! Учні статусного вишу з історією, традиціями та вели-
кою відповідальністю перед випускниками та суспільством. З гарною репутацією надійного партнера та наукового центру, 
що динамічно розвивається. Бажаємо натхнення і успіхів директору інституту М.М. Іжі, невпинного руху вперед і гарних 
результатів ініціативному декану факультету менеджменту О.І. Воронову; відповідальних студентів нашим турботливим 
методистам К.В. Соколовій та Л.І. Антонченко.

А усім нам – яскравого, наповненого життя та нових гарних перспектив!



Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 
отримати на сайті www.oridu.odessa.ua

Для отримання організаційно-методичної допомоги до всту-
пу в інститут бажаючі можуть заповнити попередню заяву за 
формою, що розміщена на сайті інституту в розділі «Прийом до 
інституту».

Відділ прийому, розподілу слухачів та зв'язків 
з випускниками працює за адресою:
65009, м Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 108-а, 119
Понеділок - п`ятниця з 9.00 до 17.00; субота з 10.00 до 15.00.
тел. 729-76-11, 729-76-12
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ВИПУСК   2012
Дипломи з відзнакою

МО 7 курс заочна форма

   1.  Дудоногова Ірина Іванівна
   2.  Карпенко Людмила Василівна
   3.  Самойленко Олена Олександрівна
   4.  Шевченко Людмила Миколаївна

УП 2 курс денна

   1.  Андронова Уляна В’ячеславівна 
   2.  Анпілогова Ірина Валеріївна 
   3.  Губень Раїса Григорівна 
   4.  Задорожна Ірина Олександрівна 
   5.  Косьміна Неоніла Олегівна 
   6.  Коваль Ірина Сергіївна 
   7.  Мовчан Олеся Олегівна 
   8.  Савчук Наталія Ігорівна 
   9.  Тімуш Ганна Олександрівна 
   10.  Толмачевська Вікторія Олександрівна 
   11.  Федорова Катерина Іванівна 
   12.  Шерстюк Ольга Ігорівна

УП 3 курс заочна

   1.  Білоусов Віктор Юрійович
   2.  Стаматина Ірина Олександрінвна
   3.  Ткаченко Наталя Миколаївна

В ітаємо!

«Академія»
Головний редактор – Готка М.В.
Верстка – Козаченко Ю.В.
Видавництво ОРІДУ НАДУ
65009, м Одеса, 
вул. Генуезька, 22.
тел.(0482)7297633,7297634
ТИРАЖ – 100 шт.


