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Прийміть мої щирі вітання з нагоди успішного завершення навчання в 
Одеському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України!

Нам є чим і ким пишатися: за роки існування інституту 2116 менеджерів - 
наших випускників - успішно реалізували себе в органах публічної влади та 
сфері бізнесу. У цьому році до славетної когорти менеджерів приєдналися і 
ви - 81 випускник, 11 з яких отримають дипломи з відзнакою. 

Попереду у вас довге життя. Знання, що ви отримали у стінах нашого 
закладу, та любов до рідної землі дозволять вам впевнено йти обраним 
життєвим шляхом і опанувати не одну професійну висоту, зробити гідний 
внесок у реалізацію масштабних системних реформ у державі, запровадже-
них Президентом України В.Ф. Януковичем.

З нагоди випуску висловлюю щиру подяку викладачам, працівникам 
деканату факультету менеджменту, всім членам колективу за підготовку 
висококваліфікованих сучасних фахівців з менеджменту - патріотів України.

З повагою 
Директор інституту, доктор політичних наук, 
Заслужений працівник освіти України    М.М. Іжа

Шановнi випускники!

Спеціалісти 
5 курс:
1. Балан Олена Федорівна
2. Мочарська Ірина Ігорівна
3. Освіцінська Аліса Петрівна
4. Якименко Аліна Валеріївна

Бакалаври 
4 курс:
1. Добровольська Лоліта Едуардівна
2. Іванько Ярослава Валеріївна
3. Матюшенко Євген Геннадійович
4. Мураховський Павло Михайлович 
5. Непомнюща Вікторія Олегівна
6. Храбан Сергій Володимирович 
7. Якименко Юлія Василівна

Сьогодні ми з вами не прощаємося, ОРІДУ - це ваш дім, куди завжди можете прийти по допомогу чи пораду. 
І нехай частинка сьогоднішнього свята залишиться з вами назавжди.

Бажаю всім здоров’я, щастя, нових творчих звершень, успіхів у роботі й навчанні та високих професійних 
досягнень заради процвітання рідної України!

Вітаємо. Випуск-2013. Дипломи з відзнакою



безпечення економічної безпеки 
виробничо-господарської діяльності їх 
організацій, яку будуть забезпечувати, 
сподіваюсь, наші менеджери.

 В червні 2013 року закінчують 
навчання 81 випускник факульте-
ту менеджменту.  З них: спеціалістів 
спеціальності «Менеджмент організацій 
і адміністрування»  - 15 осіб, бакалаврів 
денної форми навчання напряму «Ме-
неджмент» - 45 осіб, бакалаврів заочної 
форми навчання - 21 особа. В цьому році 
отримали дипломи з відзнакою Балан 
Олена, Мочарська Ірина,  Освіцінська 
Аліса, Якименко Аліна, Добровольсь-
ка Лоліта, Іванько Ярослава, Матю-
шенко Євген, Мураховський Павло,  
Непомнюща Вікторія, Храбан Сергій, 
Якименко Юлія. Про високий рівень 
теоретичної підготовки випускників 
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У цивілізованому світі за-
гально визнано - чим вищий 
рівень підготовки менедже-
ра, тим ефективніше працює 
організація. Базові вимоги до 
менеджера сформулював ще в 
минулому сторіччі  французсь-
кий підприємець А. Файоль. 
На його думку, менеджери повинні 
мати міцне здоров’я, наполегливість, 
енергічність, розум, відповідальність 
і мужність у прийнятті рішень, 
відчуття патріотизму. З кожним ро-
ком зменшується кількість рядових 
працівників і збільшується кількість 
менеджерів в організаціях, тому ви-
моги до останніх зростають. Серед 
тенденцій світового менеджмен-
ту сьогодні чільне місце займає 
тенденція перетворення професіонала-
менеджера на ключову фігуру ви-
сокоефективного управління. З ме-
тою характеристики  такої тенденції 
введено термін «менеджерська 
революція». Організувати «менед-
жерську революцію» в Україні означає 
спільними зусиллями представників 
державної служби і менеджмен-
ту, не нехтуючи конструктивним 
потенціалом носіїв національної ідеї, 
сконструювати і запровадити сучасну 
модель сталого розвитку України. 

Передумовами економічного 
зростання є створення нових 
інноваційних підприємств та впро-
вадження механізмів венчурного 
інвестування. В цьому процесі виз-
начальну роль відіграють венчурні 
капіталісти - інвестиційні менеджери, 
яких ми готуємо і які в подальшо-
му здійснюють управління фонда-
ми венчурного капіталу. В сучасних 
умовах економічної кризи, характер-
ною ознакою якої є високий рівень 
невизначеності зовнішнього середо-
вища функціонування суб’єктів го-
сподарювання, підприємства, неза-
лежно від форм власності, повинні 
вміти виживати у жорстоких умовах 
конкурентної боротьби, пристосовува-
тись до динамічних змін в економіці, 
політиці, суспільстві. Зазначені умо-
ви сприяють виникненню багатьох 
непередбачуваних небезпек, реаль-
них та потенційних загроз ще мо-
лодому підприємництву України. 
Перед власниками, керівниками та 
підприємцями виникає проблема за-

МАЙБУТНІ ГЕНЕРАТОРИ 
М Е Н Е Д Ж Е Р С Ь К О Ї  Р Е В О Л Ю Ц І Ї

денної форми навчання свідчить той 
факт, що вони не тільки відмінно на-
вчаються, але і приймали активну 
участь у студентській науковій роботі. 
Багато з них мають по 4-5 наукових 
публікації. 

Випускниця спеціальності «Менед-
жмент організацій і адміністрування» 
Якименко Аліна приймала участь у 
Всеукраїнському конкурсу студентсь-
ких наукових робіт з маркетингу, 
управління і економіки праці в 2013 
році, Всеукраїнської студентської 
олімпіаді зі спеціальності «Менед-
жмент організацій і адміністрування» 
Київського національного університету 
ім. Т.Г.Шевченка в 2012 році та посіла 
12 місце серед 51 місця. Храбан Сергій 
приймав участь в Всеукраїнської 
студентської олімпіаді з дисципліни 
«Інвестування» в Донецькому 
національному університеті економіки 
і торгівлі ім. М. Туган - Барановського 

в 2013 році, Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з 
світового господарства і міжнародних 
економічних відносин в 2012 році, 
Олімпіаді для студентів та випускників 
ВНЗ «Вища школа економіки»  
в Одеському національному 
економічному університеті в 2011 
році, Олімпіаді з програмування 
в Одеський національній академії 
харчових технологій в 2012 році, у 
Відкритому конкурсі наукових робіт 
в рамках організації Стипендіальної  
програми «Завтра.ua» Всеукраїнської 
благодійної акції Фонду В.Пінчука в 
2012 році. Евтодій Олексій приймав 
участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з енер-
гетики в Приазовському державному 
технічному університеті в 2013 році. 
Освіцінська Аліса  приймала участь 
в Міжнародній відеоконференції мо-
лодих вчених: «Механізми модернізації 
і розвитку регіональних соціально-
економічних систем» спільно з представ-
никами ОРАДС м. Орел, Росія.

Випускники бакалавріату отрима-
ли міжнародний досвід. В Інститут  
економіки, дизайну та технологій  м. 
Вісмар (Німеччіна) протягом 2011-
2012  років пройшли семестрове на-
вчання Димитрова Лариса, Добро-
вольська Лоліта, Златіна Катерина, 
Іванько Ярослава, Матюшенко Євген, 
Непомнюща Вікторія, Шинко Дар’я. 
Про активну наближеність навчання до 
практичної діяльності  свідчить факт 
участі випускників в різноманітних  
культурних та  комунікативних за-
ходах. В період з 2010 по 2012 роки 
Освіцінська Аліса була координато-
ром в інституті Всеукраїнської акції 
«Почуйте всі», благодійного фонду 
«Від серця до серця». Евтодій Олексій, 
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Привітання
від випускників

Сегодня мы получаем диплом бакалавра. Это всего лишь первая ступень на пути к взрослой жизни и нашей 
карьере, однако, очень важная и  незабываемая. Это значимое событие не только для нас, но и для наших пре-
подавателей и родителей.

Четыре года буквально «пролетели», так как были безумно интересными, насыщенными разными событи-
ями. На первом курсе  мы присматривались друг к другу, знакомились, а потом стали одной дружной семьёй. 
Пары, бессонные ночи перед экзаменами, защиты РГР и курсовых работ, стажировка в Германии – это не 
забудется никогда! За годы учёбы мы многому научились. Теперь мы умеем решать инвестиционные задачи, 
разбираемся в бухгалтерском учете, с лёгкостью можем выступить перед аудиторией и похвастаться хорошими 
знаниями иностранных языков. Еще мы научились присматриваться к людям, принимать решения, преодоле-
вать трудности и работать в команде. Это далеко не полный  список знаний и навыков, которые мы  приобрели 
в родном институте.

Живи ярко и интересно!

Выпускница бакалавриата направления «Менеджмент» 
В.Непомнющая

Неотъемлемой частью студенческой жизни стали концерты, визиты в различные организации, поездки во Львов и Днепропетровск к нашим коллегам, 
студенческие вечеринки в ночных клубах, где мы демонстрировали свои таланты, креативность, реализовывали собственные идеи и, просто, отлично 
проводили время.  

Огромное спасибо хочется сказать директору института Николаю Михайловичу Иже, сотрудникам института,  любимым преподавателям, ведь именно 
они организовывали и обеспечивали учебный процесс, обучали нас, делились своими знаниями и опытом, а главное,  делали это с душой и энтузиазмом. 
Мы всегда получали ответы на интересующие нас вопросы и никогда не оставались без внимания. Спасибо вам за терпение и нелёгкий труд. Вы помогали 
нам развиваться и не останавливаться на достигнутом. Отдельное спасибо сотрудникам деканата за то, что вы как ангелы-хранители опекали нас, за вашу  
доброту и заботу! Мы бесконечно благодарны вам!

Мы низко кланяемся нашим родителям! Именно они дали нам возможность обучаться в одном из лучших ВУЗов Одессы. Спасибо вам за поддержку 
и любовь! Мы оправдаем ваши ожидания и станем самым успешным вашим инвестиционным проектом.

Хочется поблагодарить своих однокурсников. Вместе мы прошли большой путь. Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть! Вы очень талантливые, 
умные, целеустремлённые личности! Я желаю вам удачи и профессиональных успехов! Студенческие годы - самые счастливые! Почти все наши ребята 
планируют продолжать образование в родном институте.  Я очень рада, что впереди ещё целый год увлекательной студенческой жизни. Мы не прощаемся, 
мы говорим «До скорой встречи»! Ждите нас на вступительной кампании 2013 года. Ну а пока,  с праздником, дорогие выпускники!

Дорогі мої однокурсники-випускники! Сердечно вітаю вас ще з однією сходин-
кою нашого життєвого успіху - отриманням диплома спеціаліста, як свідчення вашо-
го нового професійного рівня! Бажаю вам добра та щастя, хай успіх та вдача завжди 
супроводжують вас у реалізації творчих планів та задумів.

В цей святковий день хочеться сказати велике спасибі нашим батькам, які допо-
могли нам стати на правильну стежину життя. Ми вас дуже любимо,  рідненькі наші! 
Низький уклін Вам!

Глибоку подяку, повагу висловлюємо керівництву інституту, 
викладачам,співробітникам  які  окрім своїх знань, досвіду, наукової мудрості, 
віддали нам частину своєї душі. Довгого, наповненого корисними справами і 
земними радощами,  життя Вам.

Дякуємо всім, хто  нас 
навчав та виховував!

Випускниця спеціальності «Менеджмент організації і адміністрування» 
А. Освіцінська
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ласти инвестиционного менеджмента.
Желаю кафедре менеджмента организаций в 2014 году получить право выпускать магистров и таким образом 

перейти на уровень подготовки менеджеров высшего эшелона, лидеров и теоретиков в области инвестиционного 
менеджмента и экономической безопасности! Для этого есть все возможности и хороший научный потенциал.

Большая часть выпускников обладает достаточными теоретическими знаниями, умением решать сложные, прак-
тические задачи, демонстрирует хорошую подготовку к будущей профессиональной деятельности. Уровень практи-
ческой подготовки ваших выпускников по выбранной специальности соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов. Я высоко оцениваю дипломные работы ваших выпускников. В них показан генезис 
диалектической взаимосвязи инновационной деятельности и экономической безопасности предприятия. 

Хочу пожелать выпускникам факультета менеджмента Одесского регионального института государственного 
управления использовать полученные знания и навыки в дальнейшей управленческой деятельности, развивать по-
тенциал организатора, руководителя и на этой основе стать признанным лидером и сделать карьеру!

Председатель Государственной экзаменационной комиссии по специальности 
«Менеджмент организаций и администрирование»,  

заведующий кафедрой экономики предприятий ОНПУ,
 доктор экономических наук, профессор, 

академик Украинской академии экономической кибернетики, 
Заслуженный деятель науки и техники Украины

 Бельтюков Е.А

«СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ЭФФЕКТ» 
Дорогие выпускники 2013! Поздравляю  вас с окончанием института. В 

прошлом остались пять лет студенческой жизни: веселой, счастливой, на-
полненной радостью открытий и незабываемых встреч, огорчений и разоча-
рований. Что может быть лучше этой молодой поры? Она дарит нам верных 

Перед выпуском 
мне захотелось сум-
мировать индивиду-
альные достижения 
наших студентов. Я 
задумалась и расте-
рялась, потому что 
если перечислить все 
достижения,  недо-
статочно будет фор-
мата праздничной га-
зеты. Когда-то меня 
спросили: «Наталья 

Эдуардовна, у Вас большой педагогический стаж. 
Скажите, чем сегодняшние студенты отличаются от 
тех, кто учился раньше?» Могу сказать, что выпуск-
ники менеджмента организаций 2013 года  - ответ-
ственные, инициативные, смелые и весёлые люди, 
которые добьются успеха в своих начинаниях. Со-
временные студенты более креативные, практичные 
и владеющие новыми технологиями. Очень редко в 
академических группах, на потоках возникает «си-
нергетический эффект». Нам удалось его получить. 
Он возник не только между студентами, но и между 
преподавателями и студентами. Хочется привести 
ряд примеров. Огромное спасибо всем за наш об-

друзей, окрыляет нас дерзкими мечтами и укрепляет верой в себя. Для специалистов время студенчества 
уже позади: конспекты, экзамены, пересдачи, бессонные ночи перед защитой дипломной работы. 

успеха!
щий праздник - «10-летие кафедры менеджмента ор-
ганизаций», -  это была сложная, но увлекательная 
работа! Или, успешное прохождение аккредитации 
специальности «Менеджмент организаций и адми-
нистрирование»: сложный, трудоемкий, изнуритель-
ный процесс. Здесь «синергия» возникла уже бла-
годаря эффективной деятельности администрации 
института, преподавателей, сотрудников и, конечно 
же, студентов, продемонстрировавших работоспо-
собность и терпение. 

Завтра наши молодые специалисты начнут жизнь 
с «чистого листа». Вы обрели новый статус. Желаю 
вам осуществления желаний и планов, успехов и вы-
соких достижений. Главное, никогда не забывать, 
что «Успех - это успеть»! Мы очень надеемся, что вы 
преуспеете в жизни, любви, карьере. Станете твор-
цами новых управленческих идей, авторами планов 
и законов эффективной стратегии развития органи-
зации, региона и государства! Наших бакалавров мы 
с нетерпением ждём обратно в аудитории и надеемся 
на плодотворное сотрудничество.

Заведующая кафедрой  менеджмента организаций, 
к.е.н., доцент 

Н.Е.Красностанова
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успеха!

Сьогодні, в святковий день для факультету 
менеджменту, день випуску 2013 року, хочеться 
відзначити: з кожним роком дедалі більше лю-
дей в Одесі й за її межами дізнаються, що означає 
абревіатура ОРІДУ НАДУ. 

Саме ОРІДУ – Одеський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України – специфічний на-

ШЛЯХОМ ДО 
ОМРІЯНОЇ 
МЕТИ

війни. У вересні 1920-го, розпочали-
ся навчальні заняття на тільки ство-
рених Вищих військово-політичних 
курсах при Губполітпросвіті – пер-
шому в історії Південної України 
навчальному закладі, котрий покли-
каний був готувати кадри для дер-
жавного управління. Назва закладу 
періодично змінювалася: Губрадпар-
тшкола, Окружна Радпартшкола, об-
ласна Радпартшкола, Одеська Вища 
партійна школа. І, нарешті, із перехо-
дом до іншої суспільно-економічної 
формації кількаразово трансформова-
ний навчальний заклад, який неодно-
разово намагалися знищити на початку 
«лихих 90-х», врятований завдяки на-
самперед героїчним зусиллям Олексія 
Петровича Якубовського, трансфор-
мувався спочатку в Одеський філіал, 
а згодом в регіональний інститут 
створеної в 1995 році Національної 
академії державного управління при 
Президентові України – ВНЗ 4-го 
рівня акредитації, в якому прово-
диться підготовка, перепідготовка 
та підвищення кваліфікації керівних 
кадрів для органів державного 
управління, місцевого самовряду-
вання, підприємницьких структур. 
Юридично ОРІДУ НАДУ не є право-
наступником ОВПШ, та, відкинувши 
умовності, слід сказати, що в 
сьогоднішньому закладі успадковані  
кращі традиції вітчизняної освіти, тим 
більше управлінської освіти минулої 
історичної доби.

Ці найкращі традиції вітчизняної 
освіти продовжуються дружним 
колективом викладачів, слухачів, 
студентів, усіх працівників ОРІДУ 
– під керівництвом адміністрації за-
кладу. Сьогодні насамперед хотілося 
б виділити викладачів і студентів фа-
культету менеджменту. Перебуваючи 
в «гущавині» навчального процесу, 
відчуваю від цього щоденну радість. 
Радість викладацької роботи – це 
радість спілкування із студентами, із 
нашою талановитою молоддю. Про 
наш факультет, про наших студентів, 
хочеться говорити й говорити! Бо ска-
зати є що! 

Доцент кафедри філософських та 
соціально-політичних наук 

Б.Ю. Ростіянов

вчальний заклад із «спеціальним», так би мовити, статусом готує управлінську еліту – і не тільки 
для нашого міста – для всього Півдня України. Слово “еліта” можна брати в лапки, можна не брати 
– як хто розуміє. Наш ВНЗ (що одночасно є і ВНЗ у власному розумінні цього слова, і – як це не 
дивно, органом державної влади) – один з найстаріших вищих навчальних закладів Одеси. І вже 
зовсім мало хто знає, що його історія починається буремного 1920 року. Ще під час громадянської 

Попри ризик суб’єктивізму, візьму 
на себе відповідальність назвати 
найбільш яскравих, на мій погляд, 
представників нашої сьогоднішньої 
випускницької когорти, які особли-
во позитивно зарекомендували себе 
під час вивчення циклу гуманітарних 
дисциплін, які викладає наша кафедра 
філософських та соціально-політичних 
наук, під час студентських наукових 
конференцій, круглих столів, тема-
тичних зустрічей, в роботі наукових 
гуртків. Серед випускників 4-го кур-
су це, безперечно, Андрусь Марина 
– відмінниця і розумниця, сумлінний 
Браїла Харлампій; розумна і працьо-
вита Готка Мар’яна; талановита му-
зикантка і вкрай старанна студентка 
Графова Ірина; подруги Добровольсь-
ка Лоліта і Златіна Катерина – завжди 
приємно вражають оригінальністю 
мислення; Євтодій Олексій і Непомня-
ща Віка – сильні в усіх розуміннях сту-
денти, активісти культурно-мистець-
кого і громадського життя факультету; 
вдумливі й мудрі Завістовський Олек-
сандр і Бєлоус Андрій; друзі-митці й 
жартівники Кириченко Єгор і Макси-
менко Максим; копіткі трудівниці Ко-
жухар Аня і Кравченко Аня; завжди 
щиро зацікавлені навчанням Мура-
ховський Павло, Стебловський Костя і 
Оконь Юра; сумлінниці Салі Наташа і 
Царук Катя.

Серед випускників 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності «Менед-
жмент організацій і адміністрування» 
особливо виділю знову-таки 
сумлінних, порядних, цікавих Балан 
Олену, Денисюк Катерину, Журавель 
Ірину, Зорілу Дану, Лягинськову Машу, 
Мочарську Іру, Освіцинську Алісу, 
Якименко Аліну.

Вразили серйозним бажанням вчи-
тися, щоденно осягати нове – випуск-
ники 5 курсу заочної форми – Бан-
чуковська Наталя (ще й сумлінний 
працівник нашої бухгалтерії), 
активістка Дімітрова Іра, відмінниця і 
майстер мистецтв Тарасенко Іра.

І хочеться додати: «Та інші, та інші, 
та інші!» На нашому факультеті – 
сузір’я талановитої молоді!!! Кажу так 

не з бажання розчинитися в лестощах 
на адресу нашого студентства – а від 
незабутнього враження розкоші людсь-
кого спілкування з хорошими людьми – 
дівчатами та хлопцями нашого факуль-
тету. Факультетів менеджменту дуже 
багато у ВНЗ сучасної України – але 
де ще ми знайдемо такий факультет, як 
наш? Правильно – ніде і ніде! Немає 
другого такого! Наш – найкращий!

Як викладач гуманітарних 
дисциплін, особливо звертаю увагу 
на культурний рівень студентів на-
шого факультету, відзначаю не лише 
зовнішні ознаки культурності, а гли-
боку внутрішню культуру і високу 
духовність наших хлопців та дівчат, ба-
жання пізнавати істину (гірку істину!) – 
і при цьому все одно позитивно сприй-
мати життя; глибоку повагу студентів 
нашого факультету до вітчизняної 
історії, шанування справжніх народ-
них героїв, праведників і мучеників. І 
ще поважаю наших студентів за рішуче 
неприйняття і органічне не сприйняття 
таких поганих явищ, як фальсифікація 
історії, спекулятивне звеличування 
негідників і ворогів нашого народу. В 
процесі пошуків істини під час наших 
навчальних занять приємно було бачи-
ти й усвідомлювати формування кола 
однодумців, які свідомо, відкидаючи 
стереотипи й штампи, здійснюючи 
спротив маніпуляціям свідомістю, 
згодні були щоденно йти цим непро-
стим, але єдино правильним шляхом 
пошуку істини – тобто, за визначенням 
Платона, «бачити речі такими, як вони 
є, бо істина – це знання, яке відповідає 
своєму предметові». Йти шляхом 
до омріяної мети – здобути якісну 
освіту, добре – на все життя – засвоїти 
потрібний багаж знань, будуючи влас-
ну особистість, стаючи освіченими 
управлінцями-професіоналами.

Щастя вам, дорогі наші випуск-
ники! Для вас працюємо, вами 
цікавимося, вашим успіхам радіємо, 
на вас сподіваємося!
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Дорогие выпускники! Вот и наступил этот долгождан-

ный день. Поздравляю вас с окончанием очередного этапа в 
вашей жизни! На ум приходят слова Чернышевского Н.Г.: 
«Не довольно того, что просвещение приносит народу и бла-

Праздник души!
госостояние, и могущество: оно доставляет человеку такое душевное наслаждение, с которым ничто не может срав-
ниться. Каждый образованный человек чувствует это и всегда скажет, что без образования жизнь его была бы очень 
скучна и жалка». Не правда ли, как точно подмечено! 

А ваша жизнь в стенах нашего инсти-
тута точно не была скучна! Вы прини-
мали участие во всех праздничных и на-
учных мероприятиях института, всегда 
были источниками новых интересных 
идей, которые воплощали в жизнь вме-
сте с преподавателями. Спасибо вам за 
ваш неиссякаемый оптимизм, за актив-
ное участие в студенческой жизни. Кто-
то реализовал себя в творческом направ-
лении, кто-то в научном, а у многих все 
еще впереди. 

Вне всякого сомнения, что одна из 
интереснейших частей вашей жизни 
пролетела так быстро, словно комета и 
оставила яркий след, который надолго 
останется у вас в памяти. Радует то, что 
для многих это лишь начало жизненного 
пути, полного прекрасных свершений. 
Каждый из вас оставил частичку себя в 
нашем институте.  

Мы всегда будем рады видеть вас в 
нашем общем доме – доме знаний и на-
уки. Искренне ваша!

  Старший преподаватель кафедры менеджмента организаций  
С.В.Савенкова

Огромный мир откроется перед вами,
Жить торопитесь, надо все успеть,
И в этой суматохе постарайтесь

Друзей не предавать, родных жалеть.
Пройдите с честью по дороге жизни,

Которую вы выбрали в пути,
А если трудно, к нам вы обращайтесь,

Поможем выход в ситуации найти!
Желаем оставаться собой, не терять свою  

цель и осуществить свои заветные мечты!

Ведущий сотрудник заочной формы обучения направления 
«Менеджмент» деканата факультета менеджмента 

Е.В. Соколова

Дорогие випускники!
Дорогі випускники факультету менеджменту: бака-

лаври і спеціалісти!
Дозвольте привітати вас з завершенням навчання в ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України і отриманням дипломів в 
галузі знань «Менеджмент організацій і адміністрування». Об-

ВІРНІ  ПРІОРИТЕТИ

Доцент кафедри менеджменту організацій, к.т.н., 
В.Д.Козаченко

Позаду залишилися роки студентського життя: веселого, щасливого, наповненого 
радістю відкриттів і незабутніх зустрічей. Що може бути краще цієї молодої пори? 
Вона дарує нам вірних друзів, вона окрилює нас зухвалими мріями і зміцнює вірою в 
себе. Лишилися позаду конспекти, іспити, безсонні ночі. Попереду - пора звершень, 
пора самостійного, дорослого життя. 

Бажаю випускникам здійснення усіх планів,  успіхів і високих досягнень! Але 
треба пам’ятати, що все життя людини, до його останньої години - це суцільне 
навчання, коли він осягає закони і премудрості життя. Від усієї душі бажаю ви-
пускникам досягти успіху насамперед у цій науці, тоді все інше прийде саме!

Вік - живи, вік - навчайся!

Голова Ради студентського (слухацького) самоврядування факультету 
менеджменту, випускник  бакалавріату напряму «Менеджмент» 

О.Евтодій

рана вами спеціальність найбільш 
пріоритетна і перспективна, серед 
багатьох інших, відкриває широкі 
можливості в вашому подальшому 
житті. На мій погляд, ви зробили 
правильній вибір. Вірю в те, що ви 
оволоділи достатніми знаннями і 
праця викладачів не була марною, 
що ви будете успішними в своїй 
трудовій діяльності. Пам’ятайте, 

що знання які ви отримали в інституті, потребують постійної  
підтримки і удосконалення на протязі подальшого життя, а 
якщо ви зіткнетесь з проблемами, згадайте дорогу в вашу 
«Альма Матер» і ви  отримаєте  нашу підтримку і допомогу. 

Щасливої вам дороги, « супутнього вітру і семи футів 
під кілем»!
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Кириченко Єгор, Максименко Мак-
сим, Непомнюща Вікторія,  Димитро-
ва Ларіса неодноразово відвідували 
підшефну Михайлівську школу-
інтернат  Саратського району,  дитячі 
будинки міста Одеси. 

Діяльність факультету менед-
жменту реалізується в складних 
соціально-економічних умовах. Ми 
зажди розраховуємо на активну гро-
мадську позицію наших студентів. 
Хочеться щиро подякувати за ак-
тивну участь у роботі слухацького 
та студентського самоврядування: 
Освіцінський Алісі – голові Ради 
студентського самоврядування фа-
культету менеджменту в 2011-2012 
навчальному році, Евтодію Олексію 
– голові Ради студентського само-
врядування факультету менеджмен-
ту в 2011-2013 навчальному році, 
Мураховському Павлу – голові 
наукової комісії та міжнародних 
зв’язків Ради студентського само-
врядування, Непомнющей Вікторії 
– голові культурно-масової комісії 
Ради студентського самоврядування, 
Кириченко Єгору  - голові комісії з 
питань гуртожитку Ради студентсь-
кого, Максименко Максиму – голові 
професійно-орієнтовної комісії  Ради 
студентського самоврядування, Око-
ню Юрію – голові PR-комісії, за-
сновнику газети студентського само-
врядування «Академія»,ії першому 
редактору, Якименко Юлії – голові 
комісії навчального моніторингу 
Ради студентського самоврядування.

На різних етапах приймали участь 

у роботі Центру культури Освіцінська 
Аліса, Подгорнов Олександр, Под-
вишецький Євген, які неодноразо-
во організовували корпоративні 
факультетські заходи. Фургалу Та-
расу, якій сьогодні очолив збудова-
ний на факультеті в 2011 році «Те-
атр тіней» та організував привітання 
ветеранів Великої вітчизняної війни 
зі святом. Це і Непомнюща Вікторія, 
яка протягом 2011-2013 років очо-
лювала культурно-масову комісію 
та спільно з активістами самовряду-
вання організовувала Дні факультету, 
корпоративні вечори, підготовку до 
випусків. Це Димитрова Лариса, Ша-
дрин Дмитро, які неодноразово при-
ймали участь у факультетських захо-
дах. Хочеться подякувати Графовій 
Ірині за організацію концертів 
класичної музики, за сприяння  та 
ініціативу передачі в дар  інституту 
роялю з Одеської музичної академії, 
за допомогою якого стала можли-
ва організація класичних музичних 
заходів. Це і Тарасенко Ірина - бака-
лавр заочної форми навчання, актив-
на учасниця танцювального колекти-
ву в 2009-2011 роках.

Необхідно подякувати старостам 
академічних груп випускних курсів 
Мураховському Павлу, Якименко 
Юлії, Оконю Юрію, Царук Катерині, 
Освіцінській Алісі, Якименко 
Аліні, Димітровій Ірині, Тарасенко 
Ірині  за активну спільну працю з 
працівниками деканату факультету 
та допомогу викладачам в організації 
навчального процесу і навчально-

виховної роботи. 
Про наполегливу працю наших 

випускників говорить те, що вони 
неодноразово нагороджувались По-
чесними грамотами:   Обласної Ради: 
Освіцінська Аліса, Непомнюща 
Вікторія; Управління освіти ОДА: 
Непомнюща Вікторія, Журавель 
Ірина, Мураховський Павло, Яки-
менко Юлія, Графова Ірина, Евтодій 
Олексій, Якименко Аліна; Ради 
ректорів Одеського регіону: Евтодій 
Олексій , Готка Маріанна.

Серед випускників заочної форм 
навчання працівник фінансової служ-
би інституту Банчуковська Наталія 
Сергіївна. Златов Влас і Івченко 
Даніїл приймали активну участь у 
спортивних заходах інституту. Под-
смашна Євгенія активно працювала 
в студентський газеті «Академія».

Шановні випускники!  Щасливої 
вам долі у світі обраної  професії!  
Реалізуйте свої знання на практиці, 
творчих злетів і реалізації вас як 
особистостей! Сприяйте подальшо-
му розвитку вашого інтелекту, адже 
від Вас залежить майбутнє  України! 
Ви – наша інтелектуальна еліта! Ви 
– люди високої культури і творчої 
наснаги. Людина стає тим, ким є, го-
ворив Гегель, тільки через освіту. Ви 
– наша управлінська еліта, яка з ча-
сом буде працювати в усіх ешелонах 
влади. Будьте креативними, щоб 
ваші знання були витребуваними. 
Будьте патріотами нашого регіону 
і інституту, а ми будемо пишатися 
Вами!

Декан факультету менеджменту  
О.І.Воронов

К НОВЫМ ВЫСОТАМ  И СВЕРШЕНИЯМ!
Подходит к концу очередной учебный год, учебный цикл. Прежде всего, хочу 

поздравить преподавателей и студентов с успешным завершением аккредитации 
специальности «Менеджмент организаций и администрирование». Это было со-
всем не просто, так как требования Министерства образования и науки Украины по 
аккредитации вузов существенно возросли, что обусловлено модернизацией нацио-
нального образования и вхождением Украины в европейское образовательное про-
странство. За 10 лет  существования значительный вклад в процесс подготовки менед-
жеров по управлению инвестициями и экономической безопасностью внесла кафедра 
менеджмента организаций Одесского регионального института государственного 
управления. Постоянно совершенствуется научная деятельность кафедры, учебный 
процесс обеспечивают ведущие ученые и практики, которые читают лекции и руко-
водят дипломными работами. Систематически издаются учебные пособия с грифом 

Министерства образования и науки Украины. Уделяется огромное внимание развитию студенческой науки. На базе 
кафедры ежегодно проводятся всеукраинские студенческие научно-практические конференции. В учебном процес-
се используются новейшие образовательные технологии, современная материально-техническая база, актуальное 
учебно-методическое обеспечение, динамично развивается международное сотрудничество, участие в междуна-
родных программах и проектах. Представители Одесского национального политехнического университета  дорожат 
добрыми отношениями и возможностями плодотворного сотрудничества в вашим коллективом. Преподаватели ка-
федры менеджмента организаций, кураторы академических групп,  стремятся создавать условия для саморазвития 
личности студента на протяжении всей его учебы, организуют целенаправленное формирование специалиста в об-
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Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 
отримати на сайті www.oridu.odessa.ua

Для отримання організаційно-методичної допомоги для всту-
пу до інституту 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

«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 примірників

Поступая  в институт, никто из нас не ду-
мал, что время пролетит так быстро. Теперь, 
на пороге новой жизни, мы осознаём, как много 
произошло событий  за эти чудесные четыре года. 
Мы повзрослели и стали смотреть на многие вещи 
иначе. Для сегодняшних выпускников этот день - са-
мое значимое событие в жизни. Получение диплома 
бакалавра - серьезный шаг на пути в будущее. Перед 
нами открылось множество дорог: продолжение об-
учения, работа, бизнес. Каждый сделает свой выбор, 
но все будут пользоваться багажом знаний и умений, 

приобретенных в стенах ставшего родным института.
Вероятно,  позднее появиться осознание значимости взятого рубежа и спу-

стя много лет мы будем вспоминать веселые студенческие годы, проведенные 
в аудиториях,  на лекциях и практиках, со шпаргалками и калькуляторами в 
руках, докладами и курсовыми на партах, конспектами, переписанными за 
ночь, о наших достижениях, победах и радоваться друг за друга!  И, конечно, 
совместный досуг в ночных клубах,  с песнями под гитару и танцами до утра. 
Этот путь мы прошли вместе и стали большой и дружной семьей. Пусть, не 
всегда удавалось понимать друг друга, но запомнится только лучшее.  

От имени  4-го курса факультета менеджмента хочется поблагодарить ру-
ководство института, которое заботилось о том, чтобы мы обучались по но-
вейшим технологиям и жили в достойных условиях! Поблагодарить наших 
любимых преподавателей, которые изо дня в день,  делились с нами своими 
знаниями и опытом! Большое спасибо  сотрудникам деканата, которые всегда 
о нас заботились и помогали в нужный момент, а также,  всем сотрудникам 
института, которые обеспечивали нам возможность получать знания с ком-
фортом. Огромное спасибо!

Сегодня я выпускница, а кажется, 
только вчера я впервые открыла двери 
родного института. Так уж устроено в 
жизни, что все хорошее проходит быстро. 
Быстро пролетело время учёбы в институ-
те. Правду говорят, что это время - самое 
лучшее!

Институт дал нам не только знания, но 
и формировал нашу культуру. С улыбкой 
и гордостью вспоминаю выступления на 
любимой сцене, когда нас «отпрашива-
ли» с занятий для репетиций. Пели, тан-
цевали, делали что-то новое, хотели стать 
частью института и стали! Не обходилось 
без огорчений, но радостных моментов 
было намного больше. Было весело! Никогда не забуду, как мы 
собирались с однокурсниками в столовой, вместе готовились к эк-
заменам и, конечно, писали «шпоры»… 

А преподаватели! Таких замечательных преподавателей не 
встретишь ни в одном другом ВУЗе! Хочется сказать им большое 
спасибо за их труд и преданность делу! Большое спасибо руковод-
ству института и  сотрудникам административных служб! 

Преподаватели стали наставниками, а однокурсники - друзья-
ми. Институт дал нам много.  Я желаю каждому выпускнику обя-
зательно найти себе интересную работу, сделать отличную 
карьеру и никогда не забывать родные стены нашего учебного 
заведения! 

Выпускница специальности 
«Менеджмент организаций и администрирование» 

И.Журавель
Выпускник бакалавриата направления«Менеджмент» 

Ю.Оконь

Дом, где нас любили!Вот и прошли незабываемые пять лет студенческой жизни, которые 
во все времена вспоминают с улыбкой те, кто пережил это нелегкое, но 
невероятно интересное испытание. Это касается и нас, сегодняшних вы-
пускников  Одесского регионального института государственного управ-

От выпускников заочной формы обучения направления «Менеджмент» 
староста группы  И. Димитрова,

выпускница Е. Подсмашная  

ления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Сложно вспомнить, сколько раз мы не спали, переживали 
за экзамены и зачеты, зубрили материал. Тогда очень хотелось, чтобы все это побыстрее закончилось.  Но сейчас, когда мы стоим на пороге 
института, хочется оглянуться назад и задержаться ещё хоть ненадолго. 

За эти эмоции мы должны благода-
рить наших преподавателей, которые 
направляли нас в этот сложный период 
нашей жизни, помогали, выручали, тер-
пели и любили. Тех людей, которые в свое 
свободное время проводили с нами до-
полнительные пары, чтобы подготовить к 
экзаменам и вбить в наши ветреные голо-
вы знания, которые пригодятся нам в бу-
дущем. Хочется отдельно поблагодарить 
руководство института за великолепную 
организацию учебного процесса и материально-технические условия. Поблагодарить  нашего декана, Александра Игоревича Воронова, за по-
нимание, поддержку и помощь,  ведущего специалиста деканата Екатерину Витальевну Соколову, которая стала нашей «студенческой мамой», 
помнила нас всех по именам, никогда не отказывала в помощи и верила в нас часто больше, чем мы сами в себя. 

Отправляясь  во взрослую жизнь, мы можем с уверенностью сказать, что учеба в любимом институте дала нам не только теоретические зна-
ния с различных областей менеджмента, но и многое другое. Мы поняли, что конфликты надо решать мирно, друзей находить навсегда, а знания  
усваивать на всю жизнь. Возможно, не все, что происходило с нами в этих стенах,  мы расскажем нашим детям, но то, что мы будем помнить об 
этом всю жизнь, несомненно.

Спасибо всем, кто был с нами в период нашей учебы в Одесском региональном институте государственного управления, мы никогда не 
забудем вас! 


