
 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні випускники, колеги та гості! 

Щиро вітаю Вас з успішним завершенням навчання та 

отриманням дипломів про вищу освіту! 

Цього року із стін Одеського регіонального інституту 

державного управління на зустріч конкуренції та успіху 

виходять 80 управлінців – випускників факультету 

менеджменту, з них 56 магістрів зі спеціальності 

«Управління проектами» та 24 спеціалісти зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування».  

Мені особливо приємно привітати випускників із 

важливою для них подією, оскільки серед випускників цього 

року 15 отримують дипломи з відзнакою. Підтвердженням  таких успіхів у навчанні є 

реальні проекти, розроблені та захищені нашими випускниками, більшість з яких успішно 

запроваджені в життя, отримали підтримку від інвесторів-замовників та заплановані до 

практичної реалізації у 2016 році. 

Ми розуміємо, що реформи, які відбуваються в нашій країні, створюють додаткові 

ризики, але водночас надають нові можливості для тих, хто ЗНАЄ, ВМIЄ головне ЩИРО 

БАЖАЄ досягти успіху та ЗРОБИТИ СВIТ КРАЩЕ. 

Користуючись нагодою, щиро дякую викладачам та колективу факультету 

менеджменту! Впевнений, що разом ми зробили все можливе для підготовки сучасних 

конкурентоспроможних управлінців у сферах управління проектами і програмами, 

інвестиційного та фінансового менеджменту, економічної безпеки. 

Щиро зичу Вам міцного здоров’я, щастя, наснаги, наполегливості в досягненні 

поставленої мети та професійних успіхів на благо України! 

З повагою 

Директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

доктор політичних наук, професор, 

Заслужений працівник освіти України 



 

М.М. Іжа 

 

 
Привітання декана факультету менеджменту 

 

 

Шановні випускники та колеги! 

 

Ось і настав той довгоочікуваний момент - отримання дипломів та 

випуск. Хтось здобув повну вищу освіту вперше, а хтось свідомо 

продовжував навчання та опанував нову спеціальність – сьогодні випуск на 

факультеті менеджменту ми святкуємо разом! 

За 17 років існування на факультеті менеджменту склалися власні 

традиції, адже підготовлено вже 2453 фахівця – керівників проектів і 

програм, менеджерів з управління інвестиціями та економічної безпеки, 

бакалаврів. Це досягнення всього колективу інституту: і керівництва, що 

приймало мудрі й, водночас, сучасні рішення, і викладачів, які робили 

освітній процес цікавим і змістовним, і співробітників, які забезпечували 

комфортні умови навчання та відпочинку, але головне – це досягнення 

студентів та слухачів факультету. 

У 2016 році дипломи отримують 80 випускників факультету менеджменту. 

Кожному з вас є чим пишатися – приводів багато. Це й успішна реалізація омріяного 

проекту, й визнання результатів роботи через фінансову підтримку інвесторів, й 

підвищення власного професійного рівня та ефективності роботи вже існуючих 

підприємств і організацій, закладення нових дружніх та професійних взаємовідносин, 

поповнення в родині й багато-багато інших досягнень. 

Сьогодні ми вітаємо вас!  

Зичимо вам бути щасливими, адже лише щаслива людина здатна змінити на краще 

не лише своє життя, а й життя інших людей. 

Успіхів вам! 

 

 

Декан факультету менеджменту, 

кандидат педагогічних наук 

Ю. В. Євстюніна 
 

 
 

 

 



 

 

 

Привітання від завідувача кафедри управління проектами 
 

Что такое хорошо... И как с этим бороться... 

ВЫПУСКНОЙ – день с устойчиво хорошей традицией – «на волю птичку 
выпускаем». Но хороша ли, сама по себе, эта традиция для «птички»? Ведь там, на 
воле, заканчивается «зона комфорта» и начинается «борьба за выживание»... И что 
парадоксально: на «волю» хотят все, а выйти из «зоны комфорта» готовы немногие...  

Что такое «зона комфорта» для руководителя проекта? Это – то хорошее, с 
которым надо бороться, чтобы стать настоящим и успешным!  
В «зоне комфорта» нет куража, нет радости побед, нет чувства команды!  Правда, 
нет и поражений. Просто жизнь как в песне Макаревича «…корабль, который сидит 
на мели, никогда не потонет». 

Конечно, было бы нечестно сказать, что условия магистратуры управления проектами – 
это зона комфорта. Скорее всего, с точностью, наоборот, для тех, кто хочет... И именно поэтому, я 
спокойна за Вас, мои дорогие выпускники – правила Вы выучили, а исключение из правил – это 
уже опыт.  

Не останавливайтесь!  Никогда не сдавайтесь!  Только вперед!  Будьте грамотными и 
толерантными, умейте слушать и уважайте людей 

Завідувач кафедри управління проектами 

доктор наук з державного управління, професор 

Т.М. Безверхнюк 

Привітання від завідувача кафедри менеджменту організацій 

       Дорогие выпускники, вчера еще студенты, сегодня специалисты, коллеги! 
       От всей души поздравляю вас с долгожданным событием – получением 
диплома! Спустя годы вы будете вспоминать как усердно учились первый год, как 
старательно придумывали причины для прогулов во второй,  как весело промчался 
третий, как степенно прополз  четвёртый! С замиранием сердца ждали, чем 
ознаменуется самый главный, пятый, год? Он оправдал ваши надежды - этот год 
был самым достойным из всех: вы защитили дипломные работы, доказали свою 
состоятельность как квалифицированные специалисты-менеджеры!  
        За прошедшие 5 лет вы получили базовый набор понятий, методик, способов и 
инструментов для выполнения функций менеджера, руководителя. Хочется 
пожелать всем вам никогда не уставать работать над дальнейшим 

самосовершенствованием и открытием новых смыслов, красок и горизонтов в менеджменте и 
руководстве. Не забывайте, что олицетворением руководителя является император в древнем 
Китае. При правлении древних императоров их авторитет был настолько велик, что все делалось 
«словно само собой», а среди людей царила справедливость, согласие, доверие и уважение к 
существующему порядку вещей. Желаю вам достичь этих вершин, при этом помня, что 
современный мир стремителен в своих изменениях и нужно не просто успевать реагировать на 
них, а опережать, а еще лучше: самим эти изменения создавать. И тогда Эверест покорится Вам! 

 



 

 

                                             Випускники про навчання та інститут 

 

Каждый день в институте отличается каким-то забавным веселым событием, сложно 

выделить какой-нибудь один самый запомнившийся, ведь это студенческая жизнь, она 

вся соткана из веселья, задора и смеха! Помню пришла на День открытых дверей и 

поняла, что это мое место, что я хочу здесь учиться. Атмосфера тут вдохновляющая да и 

профессия вызвала интерес. Не жалею, что выбрала этот вуз, это было замечательное 

время – время развития, реализации, творества, насыщенной и яркой студенческой 

жизни. 

   Знания, полученные здесь, мне пригодились и будут полезны в будущем, так как это 

безценный опыт, полученный от настоящих мастеров своего дела. Ведь каждый 

преподаватель вкладывает все свои силы в то, чтобы максимально доходчиво донести до 

нас нужный материал и всячески помочь нам освоить данную профессию. 

Випускниця заочної форми навчання 

спеціальності «Менеджмент організації і адміністрування» 

Аліса Стєріополо 


