НЕ ПОРИВАЮЧИ ЗВ’ЯЗКИ З АLMA-MATER
За майже 60-ти літній історичний розвиток інженерно-економічний факультет
ОДАУ випустив понад 18,7 тисяч фахівців економічного профілю, які працюють у
різних сферах економічної діяльності України, багатьох країн ЄС і світу. Багато з них
досягли великого професійного зростання, займають високі посади у бізнесі, в органах
державної влади, самоврядування, заснували власну справу та здійснюють успішну
підприємницьку діяльність у різних сферах національної економіки (виробництво,
транспорт, будівництво, сервіс, торгівля, ресторанний бізнес, консалтинг, банківська
справа). Більшість з них намагаються підтримувати зв’язки з рідним університетом.
Так, 17 квітня 2019 року в рамках профорієнтаційної роботи відбулася зустріч
студентів інженерно-економічного факультету з випускником факультету за
спеціальністю «Менеджер організацій» Олександром Геннадійовичем Шереметом,
депутатом Одеської міської ради VII скликання, членом фракції «Довіряй справам».
В 1994 році Олександр Шеремет вступив до Одеського сільськогосподарського
інституту на економічний факультет і в 1999 році отримав кваліфікацію менеджераекономіста.
В ході зустрічі Олександр Геннадійович поділився зі студентами своїм
професійним шляхом і здобутками. На початку зустрічі виступаючий акцентував увагу
на тому чому він обрав саме наш вищий навчальний заклад і саме економічну
спеціальність, згадав навчальні і виробничі практики за спеціальністю, під час яких
відбувалися перші кроки знайомства з нелегкою працею людей на землі, з обраною
професією, з друзями на все життя.
У 1996 році , ще будучи студентом, Олександр Геннадійович, розпочав власну
трудову діяльність в якості торгового представника компанії ТОВ «Аріель», а з 1998
по 2001 рік працював менеджером компанії ТОВ «Укрпродкомпанія». З 2001 року по
теперішній час - директором ТОВ «Барбус» - компанії, яка успішно працює на
українському ринку товарів для домашніх тварин, ветпрепаратів та обладнання для
ветеринарних клінік, обирався депутатом Одеської міської ради VI скликання, входив
до складу постійної комісії з землеустрою і земельних правовідносин.

Олександр Геннадійович зазначив, що зараз важливим є не стільки мати диплом з
вищої освіти, як базові глибокі знання за фахом, які у свій час він отримав на
економічному факультеті в ОДАУ. Однак, фахове зростання, успішна діяльність
бізнесмена потребує постійної актуалізації (оновлення і поповнення) професійних
знань з організації і бюджетування бізнесу, в тому числі правового його супроводу.
Тому у 2001р. Олександр Геннадійович вступив на юридичний факультет Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова, який закінчив у 2006р.
Згадуючи навчання в Одеському сільськогосподарському інституті, бізнесмен
неодноразово наголошував про особливість навчального процесу на економічному
факультеті ОСГІ - великий обсяг практичної підготовки з фахових дисциплін та
високу якість освітніх послуг, які надавали студентам викладачі факультету – декан
В.Г. Курносенко, доценти В.Ф. Сухоруков, В.О. Лущук, А.М. Тимчуренко, Я.В. Сухій,
П.В. Петров, Г.М. Запша та інші.

Олександр Геннадійович вказав, що на відміну від вищої освіти за кордоном, яка
має в основному загальнотеоретичний характер, вітчизняна - надає можливість більш
повніше засвоювати теоретичний фаховий матеріал саме завдяки застосування в
навчальному процесі практичної підготовки з конкретизацією ситуаційних
виробничих процесів та бізнес-процесів в умовах бізнес-середовища України, що є
великою перевагою для швидкої адоптації молодих фахівців до економічної
діяльності.
Бізнесмен наголосив, що в нашій країні нині саме на молодих фахівців, які мають
ґрунтовні мобільні знання з економіки, менеджменту, обліку і оподаткування,
агроінженерії, землевпорядкування і земельних правовідносин, сучасних технологій в
агробізнесі, існує великий попит, а отже можливість кар’єрного зростання. Саме зараз
особливо актуальним є розуміння базових понять і принципів ринкової економіки, які
є основою успішного розвитку бізнесу – «розвивати бізнес з обігу, а не з ціни»

«задоволення потреб клієнта над усе», «краще зберегти і розширити коло свого
споживача, ніж збільшити свою прибутковість», «працювати в команді», «соціальне
партнерство і соціальна відповідальність в бізнесі» та ін.
Підчас зустрічі наші студенти проявили велику зацікавленість, активно задавали
питання щодо початку як самої трудової діяльності бізнесмена його шляху в бізнесі,
так і особливостей ведення власного бізнесу та виконання депутатських функцій.
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