
Шановні колеги!
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Щиро вітаю науково-педагогічних працівників, співробітниківкафедри ме-
неджменту організаційіз 10-річчям від дня заснування!

Користуючись нагодою, хочу виразити слова вдячності за Ваш внесок у 
розвиток освітньої галузі та виконання важливої справи виховання молоді і 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів з менеджменту від яких зале-
жить майбутнє нашої країни.

Кафедра менеджменту організацій є однією з авторитетних та відомих ка-
федр Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при 
Президентові України. Вона виникла в 2002 році та  має славетні традиції. 
Історія кафедри цікава і повчальна у своєму відтворенні усієї гами подій, що 
сталися в суспільстві протягом останніх десяти років. Сторінки цієї історії не 
завжди були легкі й приємні. За 10 років існування кафедра випустила 335 
спеціалістів та 806 бакалаврів з менеджменту організацій, які працюють в 
Україні та за її кордонами. Завдяки наполегливої праці та високому професійному рівню науково-педагогічних 
працівників кафедра змінюється, розвивається та зростає, крокує в ногу з часом. Важко оцінити, що дає кафедра 
менеджменту організацій студентам - це і високі знання зі спеціальності, багатий досвід науково-педагогічних 
працівників та значні можливості для реалізації отриманих знань та творчого потенціалу на практиці.

Бажаю Вам, шановні колеги, міцного здоров'я, особистого щастя, подальших успіхів у навчальній, 
навчально-методичній, науковій та науково-дослідній роботі на благо нашої незалежної України! Випускникам 
спеціальності «Менеджмент організацій» хочеться побажати добрими справами зміцнювати та підтримувати 
авторитет і славу нашого інституту!

18 жовтня 2012 року в актовій залі Одеського регіонального інституту 
державного управління НАДУ при Президентові України відбудеться урочи-
сте святкування 10 річчя кафедри менеджменту організацій. На святкуван-
ня запрошені випускники кафедри менеджменту організацій: Бурдейний Олег 
Ігорович – голова Одеського відділення НБУ; Сороковський Олексій Юрійович 
– директор Регіонального фонду підтримки підприємництва в Одеській 
області; Пустинін Фелікс Кимович – голова наглядової ради ВАТ «Альба-
трос»; Германчук  А нна Іванівна – депутат Молодіжної Ради при Одесько-
му міському голові і голова комісії з питань культурного і творчого розвитку 
Молодіжної Ради при Одеському міському голові; Городинський Андрій Льво-
вич – заступник голови Одеського обласного територіального відділення ан-
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тимонопольного комітету України; 
Шульга Ігор Сергійович – началь-
ник відділу прикордонної служ-
би «Одеса-Аеропорт», а також 
Філлипова Світлана В’ячеславівна 
– директор Інституту бізнесу, 
економіки та інформаційних 
технологій, завідувач кафедри 
облiку, аналiзу та аудиту Одесько-
го національного політехнічного 
університету.

Кафедра була створена наказом 
від 19 червня 2002 року №84-к 
першого директора інституту – 
кандидата історичних наук, про-
фесора Якубовського Олексія 
Петровича. Першим завідувачем 
кафедри був кандидат економічних 
наук, доцент Кубліков Володимир 
Костянтинович, який очолював 
кафедру до 2007 року. З момен-
ту заснування до складу кафедри 
входило 6 співробітників, серед 
яких були професор Ясінський 
В.Л., професор Яроміч С.А., про-
фесор Капітанов В.П. За наказом 
директора інституту від 27 травня 
2003 року №41 «Про закріплення 
кафедр і аудиторій за факультета-
ми інституту» кафедра увійшла 
до складу факультету менеджмен-
ту. Відповідно наказу директора 
інституту від 22 січня 2003 року №4 
«Про акредитацію спеціальності 
«Менеджмент організацій» була 
організована перша акредитація 
спеціальності, над якою наполе-
гливо працювали співробітники 
кафедри. В 2003 році на кафедру 
прийшли викладачі, які складають 
її золотий фонд: доцент Паламар-
чук В.І., доцент Козаченко В.Д., 
доцент Ісайко В.А., доцент Крас-
ностанова Н.Е. З 2007 року кафе-
дру очолила кандидат економічних 
наук, доцент Красностанова 
Наталія Едуардівна, автор понад 60 
наукових і навчально-методичних 
робіт, яка творчо працює в галузі 
розвитку стратегії інвестиційно-
інноваційного розвитку суб’єктів 
управління; оцінки інвестиційної 
привабливості регіонів; управління 
персоналом організації, бізнес-
планування та консалтингу. 

На сьогоднішній день колектив 
кафедри складає 16 викладачів, 
серед них: 1 професор, 9 доцентів, 

ли участь у виконанні науково-
дослідних робіт за темами: «Роз-
робка теоретико-методологічних 
засад експертно-аналітичного та 
науково-методичного забезпечення 
діяльності органів регіонального 
(територіального) управління»; 
«Механізм інноваційного роз-
витку на регіональному рівні»; 
«Теоретико-методологічні та 
прикладні аспекти розвит-
ку механізму стратегічного 
управління: регіонально-
трансформаційні питання 
соціально-економічного напряму» 
та «Розроблення моделі управління 
сталим регіональним розвитком на 
засадах демократичного врядуван-
ня». Протягом існування кафедри 
були підготовлені 3 кандидати 
наук. 

За період існування кафе-
дри співробітниками було вида-
но 6 монографій, 32 навчальних 
посібника, біля 150 статей та тез 
доповідей. За кафедрою менед-
жменту організацій закріплено 
39 навчальних дисциплін 
природничо-наукової, загально-
економічної та професійно-

орієнтовної підготовки.
В рамках спеціальності «Ме-

неджмент організацій» та «Менед-
жмент» з 1999 року щорічно про-
водиться міжвузівська студентська 
науково-практична конференція 
«Сучасний менеджмент: моделі, 
стратегії, технології», в якій при-
ймають участь студенти, слухачі, 
аспіранти і магістри вищих на-
вчальних закладів м. Одеси, 
України і ближнього зарубіжжя. 
В 2012 році проведено вже ХІІІ 
конференцію в якій прийняли 
участь 145 студентів з 18 ВНЗ 
України, Білорусії, Росії та Мол-
дови. Рішенням Українського 
інституту науково-технічної і 
економічної інформації від 28 лю-
того 2012 року №147 конференція 
отримала статус Всеукраїнської. У 
2010 році на базі кафедри розпо-
чав свою роботу постійно діючий 
семінар «Науково-дослідна робо-
та студентів» (НДРС), керівником 
якого став кандидат економічних 
наук, доцент Майданюк С.І.

Викладачі кафедри беруть 
активну участь в науковому 
керуванні роботами студентів. В 
березні 2008 р. студентки Шамотій 
Олена (5 курс) та Осіченко Те-
тяна (3 курс) прийняли участь в 
ІІІ Всеукраїнській студентській 
науково-практичній конференції 
«Україна конкурентоспроможна: 
інноваційні ідеї та рішення» та 
були нагороджені грамотами. Сту-
дентка Коваль Ірина (4 курс) при-
ймала участь 14 листопада 2008 р. 
в науково-практичній конференції 
«Молодь і держава» - на базі 
Донецької державної адміністрації, 
м. Донецьк - нагороджена цінним 
подарунком за 2 місце. Викладачі 
кафедри здійснюють керування ди-
пломними роботами студентів. В 
2007 р. дипломна робота студент-
ки Сахи Ольги брала участь у 7-му 
Всеукраїнському конкурсі випуск-
них, дипломних та магістерських 
робіт у номінації «Менеджмент у 
сфері послуг» з напряму підготовки 
«Менеджмент». Саха Ольга була 
нагороджена грамотою науково-
методичної комісії з менеджмен-
ту і адміністрування (науковий 
керівник, доц. Красностанова Н.Е., 

10 кандидатів наук. З 2010 року, 
внаслідок реорганізації, до скла-
ду кафедри увійшли викладачі з 
фізичного виховання. Кафедра є ви-
пускаючою та готує фахівців за на-
прямом 6.030601 «Менеджмент» - 
з освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр»; за спеціальністю 
7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» - з 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«спеціаліст» за спеціалізаціями: 
«Менеджмент організації 
інвестиційної діяльності» та «Ме-
неджмент економічної безпеки». 

Викладачі кафедри прийма-
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экономика труда и др.
В 2009-2012 году кафедра менеджмента организаций подготовила к участию в этом конкурсе таких 

студентов, как: Добровольска, Николаев, Нагорная, Тиховский, Щербакова, Катюха, Храбан. Доброволь-
ская с работой «Бизнес план по созданию ветровой электростанции», по результатам этого конкурса 
завоевала III место в Украине. Тиховский с работой «Разработка инновационной стратегии развития 
молокоперерабатывающих предприятий», по результатам этого конкурса завоевал III место в Украине.

Еще одним из направлений деятельности семинара является организуемая уже второй год препода-
вателями кафедры менеджмента организаций презентация «Всеукраинского студенческого чемпионата 
по стратегическому менеджменту». Этот чемпионат является национальной составляющей мирового 
чемпионата. Работая по подготовке этой презентаций, мы ставим перед собой цель, чтобы в этом чемпи-
онате участвовали все желающие студенты из нашего института. В прошлом году было сформировано 7 
команд и одна из команд «Secret Way», капитан Сергей Храбан, вышла во второй тур чемпионата. И что 
приятно, что в составе этих команд были не только студенты, которые принимают участие в семинаре, 
но, и студенты которые ранее не участвовали в работе семинара.

Доцент кафедри менеджменту організацій,
к.е.н.,  С.І.Майданюк

Шановні викладачі кафедри менеджменту організацій!!!
Прийміть щиросердечні вітання з 10-ти літтям кафедри менеджменту організацій! 

Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця внесли вагомий 
внесок у розвиток кафедри, забезпечили повагу серед колег. Студенти пишаються 
тим, що їм випала така можливість навчатись у досвідчених наставників і досягати 
професійних висот.

Висловлюю Вам сердечну вдячність за щоденну, невтомну, самовіддану працю; 
розуміння, турботу, за великий талант і покликання сіяти мудрість та знання.

Особливо хочу висловити слова вдячності Наталії Едуардівні Красностановій, 
адже як говорять наші студенти, що найпершим на кафедрі є наш гарант – це жінка, 
яка має цінний талант: почесний наставник, у справах завжди встигає студентам усім 
допомогти, всім підкаже, як жити за цей час, і саме такою студенти люблять Вас!!!

Хай дасть Вам Бог прожити ще 100 літ і залишити у житті лиш добрий 
слід!!!

Студентка 5-го курсу спеціальнсті 
«Менеджмент організацій та адміністрування», 

Аліса Освіцінська

От всей души поздравляю преподавателей, студентов, выпускников, 
а также заведующую кафедрой Красностанову Наталью Эдуардовну 
с 10-летним юбилеем кафедры, с ещё одной маленькой победой на пути 
грандиозных свершений. 

Как помню, Наталья Эдуардовна не раз цитировала слова: «Дорогу оси-
лит идущий!», и уже, будучи выпускником, осознаешь, смысл этих слов, в 
действительности на протяжении 5 лет, каждый из преподавателей вложил в 
нас частичку себя, своих знаний, опыта, Вы научили нас самому главному – 
учиться, верить в себя, идти вперёд и быть лидерами. 

Низкий поклон каждому из Вас, ведь труд Преподавателя – бесценный, Вы 
делаете великое дело, принимаете на себя весь груз ответственности за вос-
питание достойного поколения нашего города, нашей области, нашей страны!

Выпускница 2012 года,
А.Луханина 

Поздравляю родную кафедру МО с 10-тилетием!!!!
Спасибо кафедре и преподавателям, работающей на ней за интересное преподнесение материала, за сла-

женную работу, за образование на высоком уровне. Мы оцениваем вашу работу на отлично! Мы гордимся тем, 
что учимся именно у преподавателей кафедры  МО. Пускай наша кафедра растет и процветает, а мы будем 
всячески этому способствовать! Главный редактор,

М.В. Готка
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Завідувач кафедри, к.е.н., доцент, 
Н.Е.Красностанова

Возникновение кафедры менеджмента организаций является логическим этапом 
совершенствования структуры и развития Одесского регионального института 
государственного управления  Национальной академии государственного управле-
ния при Президенте Украины. Первый набор студентов по специальности «Менед-
жмент организаций» был осуществлен в 1998 году и, соответственно, в 2002 году 
были выпущены 33 первых бакалавра и в 2003 году - 15 первых специалистов. Год 
создания кафедры совпадает с первым выпуском бакалавров специальности «Менед-
жмент организаций».

Менеджер – профессия не простая. Это систематическая и тщательно контроли-
руемая работа, ежедневное общение с сотрудниками и руководством, принятие ре-
шений, которые могут привести к процветанию организации или ее краху. И множе-
ство, множество других вопросов, с которыми ежедневно сталкивается менеджер. 

У истоков создания кафедры стоял Владимир Константинович Кубликов,  её пер-
вый заведующий, который собрал команду единомышленников, не только воплотивших в жизнь идею под-
готовки современных менеджеров, но и постоянно работающих над её развитием. Специфика нашей кафедры 
в том, что она выпускающая. Этим определяется колоссальный объем работы, которую выполняет препода-
вательский состав кафедры: кадровое и методическое обеспечение учебного процесса, организация практи-
ки, дипломного проектирования, кураторская работа. За минувшие 10 лет кафедра стала единым организмом.  
Здесь сформировалась своя неповторимая организационная культура, атмосфера, корпоративный дух. Деятель-
ность профессорско-преподавательского состава кафедры направлена, прежде всего, на студентов выпускни-
ков, аспирантов, взаимодействие с сотрудниками института. 

Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Мы очень надеемся на нашу молодую смену. Благода-
ря молодым преподавателям, аспирантам, студентам кафедра всегда молода, энергична, полна новых идей и 
планов. Ведь нет более интересной, захватывающей, саморазвивающейся, многообещающей профессии, чем 
менеджер! Не нужно быть скромным, если ты - лучший!

«Менеджмент» - не 
просто красивое слово. 
Профессия «менеджер 
организаций» может дать 
все, о чём мечтает актив-
ный, нестандартно мыс-
лящий и стремящийся к 
успеху человек. Именно 
преподаватели кафедры 
менеджмента организа-
ций  учат быть успеш-
ными и конвертировать 
свой интеллект в валю-
ту. Как  в любой другой 

Декан факультета менеджмента, А.И.Воронов

профессии,  в деятельности менеджера  есть недостат-
ки: учась на менеджера, вы не научитесь создавать 
сложнейшие чертежи, проводить многоступенчатые 
химические реакции,  да и вообще, энциклопедия фи-
зических законов не станет вашей настольной книгой.

Но! Столкнувшись с преподавателями кафедры ме-
неджмента организаций, вы окунетесь в интересней-
ший мир коммерции и производства, а также поймете, 
что торговля - это не просто «купи дешевле, продай 

дороже». Настоящая торговля - это необъятный мир 
бизнеса, который развивается колоссальными темпа-
ми, где места реализоваться хватит всем желающим. 
И самое главное, именно эти люди помогут Вам рас-
крыть себя, дадут возможность каждый день общать-
ся с интересными людьми и воплощать в жизнь свои 
креативные идеи!

Миссия кафедры менеджмента организаций - под-
готовить студентов для эффективного менеджмента в 
различных областях общественного производства, на-
учить их видеть возможности там, где другие ви-
дят только проблемы. Менеджмент-образование на 
нашем факультете формирует мышление, которое по-
зволяет специалисту преодолевать все трудности! 

10 лет - совсем юный возраст! Хочется пожелать 
дружному коллективу  кафедры дальнейшего посту-
пательного движения, процветания, новых учебников 
и монографий, развития научной школы менеджмента  
в нашем институте, новых учёных степеней и званий, 
талантливых аспирантов и смышленых студентов, 
просто здоровья и личного счастья!
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Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой, первым юбилеем - 
10-летием со дня основания кафедры «Менеджмент организаций»!

Широкая практическая, инновационная направленность, современные 
технологии, новаторские проекты, которые реализует Одесский регио-
нальный институт государственного управления Национальной академии 
государственного управления при Президенте Украины, позволяют вы-
пускникам специальности «Менеджмент организаций» уверенно идти в 
ногу со временем, а профессорско-преподавательскому составу заниматься 
глубокой исследовательской работой.

За годы своего существования кафедра «Менеджмент организаций» 
внесла неоценимый вклад в систему подготовки управленческих кадров, 
формирование интеллектуального потенциала Одесского региона.

Благодаря целеустремленности, созидательной энергии, творческому 
поиску, высокому профессионализму, умению хранить заложенные тради-
ции, Ваш коллектив занимает достойное место среди педагогических кол-

Заведующая кафедрой, 
доцент Н.Л. Кусик

Доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедры 

финансового менеджмента 
и фондового рынка 

Одесского национального 
экономического университета,

Кубликов В.К.

Нужно сказать, что я  появил-
ся в нужное время, в нужном 
месте. В 1998 году в институте 
возникла задача -  определится 
со смежными специальностями 
и обеспечить устойчивое по-
ступление слушателей и сту-
дентов. Основной проблемой 
на тот момент было доказать в 
Киеве необходимость создания 
специальности «Менеджмент 
организаций»  и утвердить пер-
вые учебные планы. Первый 
директор института, профессор  
Якубовський А.П. и замести-
тель директора по учебной ча-
сти, доцент Паламарчук В.И. в 
2000 году выступили инициато-
рами создания кафедры менед-
жмента организаций.  Совмест-

лективов Одессы.
В этот праздничный день от всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неис-

сякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания!
Пусть легко покоряются самые высокие вершины, а любые смелые замыслы находят успешное вопло-

щение! 
С наилучшими пожеланиями, коллектив кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита 
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

ными усилиями мы отстояли  
эту идею и  получили разреше-
ние. Мы,  практически,  первы-
ми открыли такое направление 
в системе региональных инсти-
тутов Национальной академии 
государственного управления 
при Президенте Украины.

  Следующим этапом стала 
комплектация кафедры препо-
давателями. На старте нас было 
не много, это «золотой фонд» 
кафедры: профессора Яромич 
С.А. и  Капитанов В.П., доцент 
Козаченко В.Д.  Мы продол-
жали подбирать новых людей. 
Главным было понимание, что 
базовой фигурой в институ-
те, является преподаватель. От 
того как он входит в аудиторию, 
какую информацию дает сту-
дентам, зависит результат под-
готовки специалистов в области 
инвестиций и экономической 
безопасности. Меня  окружали 
люди, которые доброжелатель-
но относились ко всем моим 
предложениям, инновациям, 
это здорово помогало в работе.  
Было принято решение сделать 
упор на индивидуальную рабо-
ту  со  студентами и их родите-

лями. Студент понимал, что он 
находится в поле зрения препо-
давателей кафедры. Повторюсь, 
что главным для меня была  ра-
бота с преподавателями и сту-
дентами. Если создал команду 
единомышленников, если все 
нацелены  на конечный резуль-
тат, подобрана правильная  ра-
бочая программа, то в конце 
удается достичь отличных  ре-
зультатов.

Хотелось бы от всей души 
поздравить коллектив кафедры 
менеджмента организаций и 
подчеркнуть - время подтверди-
ло, что именно это направление 
в менеджменте наиболее ак-
туально и интересно, оно про-
должает развиваться! Хочется 
сотрудникам кафедры пожелать 
удачи на пути генерирования  
новых знаний и  доведения их 
до студентов! Большого Вам 
личного счастья и крепкого здо-
ровья!
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На факультете менеджмента четвертый год работает «Семинар на-
учно-исследовательской работы студентов факультета менеджмента». 
Основными целями Семинара является: Привлечение студентов к НИР ин-
ститута; Повышение уровня подготовки выпускников института, сохра-
нение и преумножение их интеллектуального уровня; Выявление талант-
ливой молодежи для последующего обучения и пополнения педагогических 
кадров института; Повышения престижа высшего образования.

Кроме участия студентов в аудиторных занятиях семинара, студенты под 
руководством преподавателей кафедры менеджмента и других кафедр фа-
культета, работают над проведением собственных научных исследований.

По результатам конкурса, который планируется провести в декабре ме-
сяце, лучшие работы будут рекомендованы для участия в ежегодном «Все-
украинском конкурсе студенческих научных работ по природным, техни-

Доцент кафедри менеджменту організацій,
 к.в.н.,  В.І.Паламарчук

Серед кафедр інституту кафедра менеджменту організацій займає провідну 
роль  в інституті і на факультеті з тих особливостей, які притаманні тільки їй. 

По перше – кафедра є випусковою з підготовки фахівців менеджменту – 
вчорашніх школярів, сьоднішніх студентів. 

По друге – на відміну від інших випускових кафедр випускає фахівців за дво-
ма освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр; Спеціаліст, а в перспективі і 
за третім – Магістр. 

По третє – кафедра готує фахівців за двома спеціалізаціями «Менеджмент 
інвестиційної діяльності» і «Менеджмент економічної безпеки» в межах однієї 
спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,  а в 
перспективі і 8.03060101 цієї ж спеціальності.

По четверте - на відміну від інших випускових кафедр, кафедра надає освтні 
послуги і готує фахівців з першою вищою освітою Бакалаврів, другою вищою 

освітою Спеціалістів, а вперспективі і Магістрів.
Основні досягнення кафедри в цифрах. За 10 років підготовлено:
-  Баклаврів –  806 дипломованих фахівців;
-  Спеціалістів – 332 дипломованих фахівців.
     До 80% випускників працевлаштовані на підприємствах міста Одеса і області, як правило на підприємствах, 

де студенти проходили комплексну практику за фахом та переддипломну практику.
     Всі досягнення кафедри – це частка вкладу науково-педагогічних працівників, деканату, структурних 

підрозділів інституту які забезпечують навчальний процес.
Перспектива подальшого розвитку кафедри полягає в зміцненні кадрового потенціалу кафедри, відкритті 

нових спеціальностей, запровадженні  на всіх спеціальностях освітньо-квліфікаційного рівня Магістр, 
розширенні баз практик для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Кафедре менеджмента организаций 10 лет! 
За это время многое изменилось - появились новые интерак-

тивные методы обучения, электронные учебные  пособия. Но 
одно остаётся неизменным. Это величайшая  роль Педагога. 
Именно вы, дорогие педагоги кафедры, соединяя в себе педагоги-
ческий талант и человеческую мудрость, отдаёте студентам свои 
знания, учите думать и понимать, верить в себя.

Примите от нас самые искренние поздравления! Желаем вам 
здоровья, дальнейшего процветания, научных достижений, целе-
устремлённых и благодарных студентов, выдающихся выпускни-
ков! А их у вас 1138!!!

С юбилеем!!! С любовью и уважением, 
сотрудники деканата факультета менеджмента

ческим и гуманитарным наукам». Работы будут отобраны по таким отраслям наук, как, менеджмент, 
экономика предпринимательства и управление производством, маркетинг, управление персоналом и 
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Професор кафедри 
менеджменту організацій, 

к.е.н., Яроміч С.А.

отримала грамоту за керівництво 
дипломною роботою). В березні 
2010 р. студентка 3-го курсу напря-
му «Менеджмент» Добровольська 
Катерина отримала диплом ІІІ сту-
пеня Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з природ-
ничих, технічних та гуманітарних 
наук з напряму «Менеджмент» у 
2009/10 навчальному році (науко-
вий керівник – доц. Красностанова 
Н.Е.). В березні 2011 року студент 
5 курсу спеціальності «менеджмент 
організацій» - Тиховський Олек-
сандр отримав Диплом ІІІ ступеня у 
ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з при-
родничих, технічних і гуманітарних 
наук за напрямом «Менеджмент» 
(науковий керівник – доц. Красно-
станова Н.Е.). В березні 2012 року 
студентка 5 курсу спеціальності 
«менеджмент організацій» - Тка-
ченко Яна приймала участь у ІІ-му 
етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Ме-
неджмент зовнішньоекономічної 
діяльності» та отримала грамоту 
у номінації «Менеджер-концепто-
лог». Також Яна посіла ІІІ місце 
серед 56 конкурсантів у ІІ-му турі 
Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт за напря-
мом «Економіка підприємства та 
управління виробництвом» (науко-
вий керівник – доц. Красностанова 
Н.Е.).

В розрізі співпраці інституту з 
закордонними партнерами в лю-
тому 2010 року вперше в історії 
спеціальності «Менеджмент 
організацій» студентки 5 кур-
су Нагорна Ганна та Щербакова 
Марія пройшли семестрове на-
вчання в Університеті технологій, 
підприємництва та дизайну м. 
Вісмар. Всього за 3 роки семестро-
ве навчання в м. Вісмар пройшло 9 
студентів.

Перший випуск спеціальності 
«Менеджмент організацій» денної 
форми навчання відбувся в 2002 
році в кількості 33 випускників. 
В 2004 році вперше була випуще-
на заочна форма бакалавріату в 
кількості 24 випускники. Перші 
спеціалісти денної форми навчан-
ня були випущені в 2003 році в 

кількості 15 осіб, а спеціалісти - за-
очники в 2006 році в кількості 21 
особа. За час існування кафедри 
менеджменту організацій дипломи 
бакалаврів з менеджменту отрима-
ли 806 випускників; спеціалістів 
з менеджменту організацій - 335 
випускників. 

Наші випускники працюють 
в таких організаціях: Городинсь-
кий Андрій Львович – заступ-
ник голови Одеського обласного 
територіального відділення анти-
монопольного комітету України; 
Германчук Ганна Іванівна – де-
путат і голова комісії з питань 
культурного і творчого розвитку 
Молодіжної Ради при Одесько-
му міському голові; Вербицький 
Дмитро Анатолійович - заступник 
начальника управління – началь-
ник відділу прокуратури Івано-
Франківської області; Морозюк 
Андрій Олександрович - директор 
ТОВ «Фонтан-К»; Дудоногова 
Ірина Іванівна – заступник на-
чальника відділу бухгалтерського 
обліку і документально-кадрово-
го забезпечення (управління на-
дання адміністративних послуг) 
Одеської обласної державної 
адміністрації; Ладигін Валерій 
В’ячеславович – комерційний 
директор ТОВ «Олімпія Оіл»; 
Бурдейний Ігор Іванович – за-
ступник голови правління АТ 
«Фінростбанк»; Бурдейний Олег 
Ігорович – голова Одеського 
відділення НБУ; Андреєва Олена 
Андріївна – провідний експерт АТ 
«ОТП банк»; Клюшнікова Оле-
на Олегівна – менеджер проектів 
компанії «In web»; Крилова Оле-
на Сергіївна – керівник служби 
підтримки сім’ї Южненьської 
міської ради; Болотіна Ольга 
Леонідівна – директор з персо-
налу ТОВ «Цитрус Дискаунт»; 
Албур Віталій Анатолійович 
– співробітник відділу цінової 
політики, моніторингу комплек-
сних та цільових програм головно-
го управління економіки Одеської 
обласної державної адміністрації; 
Янкова Юлія Михайлівна – голов-
ний спеціаліст Одеського міського 
виконавчого комітету, управління 
зі звернень громадян.

Зараз в інституті працюють 10 
випускників кафедри менеджмен-
ту організацій. З них найбільш 
успішні: кандидат наук з держав-
ного управління, доцент кафедри 
регіональної політики та публічного 
адміністрування Берегой Тетяна 
Анатоліївна; кандидат наук з дер-
жавного управління, доцент кафе-
дри менеджменту організацій Мель-
ниченко Олена Сергіївна, аспірант 
кафедри менеджменту організацій 
та старший викладач Савенкова 
Світлана Володимирівна.

Кафедра менеджменту 
організацій співпрацює з Одесь-
ким національним політехнічним 
університетом, Південно-
українським національним 
педагогічним університетом ім. К. 
Д. Ушинського, Інститутом проблем 
ринку та економіко-екологічних 
досліджень Національної академії 
наук України, Одеською облас-
ною державною адміністрацією, 
куди направляються на стажування 
викладачі кафедри.

Студенти випускних курсів про-
ходять практику в таких організаціях 
як: Одеське територіальне 
управління Національної комісії 
з цінних паперів та фондово-
го ринку; Головне управління 
зовнішньоекономічної діяльності 
та європейської інтеграції Одеської 
обласної державної адміністрації; 
Головне управління економіки 
Одеської обласної державної 
адміністрації; Головне управління 
статистики в Одеській області; 
Головне управління Державної 
казначейської служби України в 
Одеській області; ДП «Одеський 
морський торговельний порт»; ВАТ 
«Одеський припортовий завод»; 
Управління економіки Южненської 
міської ради; Фінансове управління 
Іллічівської міської ради; ВАТ «Аль-
батрос»; Публічне акціонерне то-
вариство «ФІНБАНК»; Южне ГРУ 
«ПРИВАТБАНК»; ТОВ «Ольвія 
Мерітайм»; ТОВ «ФОНТАН-К»; 
ТОВ санаторно-оздоровчий ком-
плекс «Магнолія»; ПАТ «Страхова 
компанія «АХА Страхування»; ТОВ 
«Винфорт».



Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 
отримати на сайті www.oridu.odessa.ua
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Владей собой среди толпы смятенной, 
Тебя клянущей за смятенье всех, 

Верь сам в себя, наперекор вселенной, 
И маловерным отпусти их грех; 

Пусть час не пробил, жди, не уставая, 
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 

Умей прощать и не кажись, прощая, 
Великодушней и мудрей других. 

Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 
И мыслить, мысли не обожествив; 
Равно встречай успех и поруганье, 

Не забывая, что их голос лжив; 
Останься тих, когда твое же слово 

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, 
Когда вся жизнь разрушена, и снова 
Ты должен все воссоздавать с основ. 

Умей поставить, в радостной надежде, 
На карту все, что накопил с трудом, 

Все проиграть и нищим стать, как прежде, 
И никогда не пожалеть о том; 

Умей принудить сердце, нервы, тело 
Тебе служить, когда в твоей груди 
Уже давно все пусто, все сгорело. 

И только Воля говорит: "Иди!" 

Останься прост, беседуя с царями, 
Останься честен, говоря с толпой; 

Будь прям и тверд с врагами и с друзьями, 
Пусть все, в свой час, считаются с тобой; 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 
Часов и дней неумолимый бег,- 

Тогда весь мир ты примешь, как владенье, 
Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

Пожелания выпускникам и студентам 
кафедры менеджмента организаций

«Заповедь» 
(Р. Киплинг, перевод М. Лозинского)


