
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ

13 грудня 2022 року здобувачі спеціальності 051 Економіка відвідали
зустріч  з  Професором,  доктором  Олівером  Гассманном,  директором
Інституту  управління  технологіями  Університету  Санкт-Галлена  (ITEM-
HSG).  Його  дослідження  зосереджені  на  факторах  успіху  інновацій,
особливо  в  рамках  відкритих  інновацій  та  глобальних  інноваційних
процесів.  У 1998 році отримав премію RADMA в Манчестері.  

Олівер  Гассманн  є  одним  із  найактивніших  світових  дослідників  у
сфері управління інноваціями, головою науково-дослідного комітету HSG і
головним викладачем кількох програм MBA для керівників.

  



23 листопада відбулася зустріч здобувачів та викладачів спеціальності
Економіка  з  професором  університету  м. Бордо  (Франція)   Гаріпом
Тюрюнковим. Тема лекції: «Кореляційний аналіз».

 

27 жовтня 2022 р. В рамках академічної мобільності, доцентка кафедри
менеджменту  і  права  Дніпровського  державного  аграрно-економічного
університету, директорка Адвокатського об’єднання «Щит-Право», членкиня
ГО  «Інститут  сприяння  розвитку  громадських  ініціатив»  Тропіна  Олена
Миколаївна провела гостьову лекцію для одеських здобувачів вищої освіти у
контексті навчальної дисципліни «Правознавство». 

Тема  лекції:  «Організаційно-правові  засади  участі  юридичних  осіб
приватного  права  у  цивільних  правовідносинах  на  прикладі  діяльності
адвокатського об’єднання та громадської організації».



 

25.10.2022  року.  В  рамках  міжнародної  академічної  мобільності.
Здобувачі спеціальності "Економіка" мали змогу відвідати гостьову лекцію
д.п.н.,  професора  Валерія  Окулича-Казаріна  на  тему:  "Інновації  в
менеджменті".

В рамках лекції  було розглянуто системи управління різних держав,
оговорено зі  здобувачами позитивні  та негативні  аспекти кожної  з  систем
управління.  Також  розглядалася  система  управління  в  Україні  та  не
використані  можливості.  Проводилися  анкетування  та  обговорювалися
результати  опросів  здобувачів.  Заняття  відбулося  в  пізнавальній  та
доброзичливій атмосфері.



 

24 жовтня 2022 року в рамках академічної мобільності з Дніпровським
державним аграрно-економічним  університетом,  к.ю.н.,  доцентом  Кафедра
економічної  теорії  і  економіки  підприємства  ОДАУ Губіною  Ганною
Леонідівною  була  прочитана  лекція  на  тему:  «Організаційно-правові
форми працевлаштування нерезидентів в агробізнесі (досвід України та
Польщі)».

Під час лекції досліджуються визначення певних понять, що містяться
у  міжнародному,  європейському  та  національному  (наприклад,  Україна,
Республіка Польща) законодавствах: «резидент», «нерезидент», «іноземець»,
«працевлаштування».  Був  проведений  порівняльний  аналіз  норм
законодавчої бази України та Республіки Польща, а також законодавства ЄС
щодо найбільш поширених організаційно-правових форм працевлаштування
нерезидентів в аграрному напрямку, самої процедури, виявлені недоліки та
переваги  у  чинних  нормативно-правових  актах,  надані  авторські
рекомендації. Така лекція є актуальною для сьогоденності, враховуючи, що
Україна  та  Республіка  Польща  є  аграрними  державами,  ведуть  плідну
співпрацю  особливо  під  час  воєнного  стану  на  території  України,  і
Республіка Польща є членом-країни ЄС, то, на наш погляд, повинно існувати
однакове  законодавство  в  цих  державах  з  метою  спрощення  процедури
працевлаштування нерезидентів в аграрному напрямку.



 

06.10.2022  на  Кафедра  економічної  теорії  і  економіки  підприємства
ОДАУ у  рамках  внутрішньої  академічної  мобільності  для  здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії
(PhD) спеціальностей: 201 «Агрономія», 073 «Менеджмент», 204 «Технологія
виробництва  і  переробки  продукції  тваринництва»,  211  «Ветеринарна
медицина»  було  проведено  лекцію  з  освітнього  компонента  «Статистичні
методи обробки інформації в наукових дослідженнях» на тему «Статистичні
методи аналізу кореляційних зв’язків». 

Лектор:  Олексій  ДЯЧЕНКО,  доктор  наук  з  державного  управління,
професор кафедри інформаційних технологій.

Куратор  зустрічі:  Тетяна  ШАБАТУРА,  доктор  економічних  наук,
професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства. 



21  вересня  2022  року.  Кафедра  економічної  теорії  і  економіки
підприємства  ОДАУ продовжує  підвищувати  якість  освіти  студентів
спеціальності Економіка в контексті  реалізації академічної мобільності.  На
лекцію  з  дисципліни  "Економіка  підприємства"  була  запрошена  доцентка
кафедри  економіки  та  цифрового  бізнесу  Державного  університету
інтелектуальних технологій і зв'язку Атамась Галина Павлівна.

За  темою  лекції  "Інвестиційна  діяльність  підприємства"  Галина
Павлівна  розкрила  власні  наукові  дослідження  щодо  дійсного  стану
інвестиційної  діяльності  підприємств  під  час  COVID  -19.  Було  визначено
перспективні джерела відновлення та розвитку підприємств.

 



12 вересня 2022 року,  студенти факультету  Факультет  Економіки та
управління відвідали  просвітню  лекцію  із  роз'ясненням  стандартів
доброчесності в закладі освіти на Youtube- каналі НАЗК. 

 

 

30  травня  2022  року.  На  зустріч  з  викладачами  та  студентами  була
запрошена  доктор  педагогічних  наук,  професор  кафедри  філософії  та
педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини
та  біотехнології  імені  С.З.  Гжицького  Олеся  СМОЛІНСЬКА.  Відбулася
чудова зустріч з роз'ясненням деяких питать академічної доброчесності.

 

https://www.facebook.com/groups/740461119923991/user/100072834030167/?__cft__%5B0%5D=AZXvnbjf9zCWgFyMr1seoLL-NpWdxQOwkBQU6e9SW09NQEIuXh5PiD4Jc6tiPCaYguDC_dgCJW32b0lmUGhjqx6P8p-jG4-ijsMDiunzIamZWw_Q60OLys1-_C6wvUGc3DQVxypWxxPbr24Vls_V1QujsD615L1hyEm0yysTGJrPtPc03FNw1B42AZUmQpdaPXs&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/groups/740461119923991/user/100072834030167/?__cft__%5B0%5D=AZXvnbjf9zCWgFyMr1seoLL-NpWdxQOwkBQU6e9SW09NQEIuXh5PiD4Jc6tiPCaYguDC_dgCJW32b0lmUGhjqx6P8p-jG4-ijsMDiunzIamZWw_Q60OLys1-_C6wvUGc3DQVxypWxxPbr24Vls_V1QujsD615L1hyEm0yysTGJrPtPc03FNw1B42AZUmQpdaPXs&__tn__=-%5DK-R


 

22 лютого 2022 року відбулася зустріч проректора з наукової роботи та
міжнародних зв'язків Олексія Данчука зі здобувачами факультету економіки
та  управління.  Популяризація  академічної  доброчесності  серед  здобувачів
освітнього ступеня «бакалавр» -  мета викладачів  та  керівництва Одеський
Державний Аграрний Університет.

 

 

21 лютого 2022 року до здобувачів спеціальності "Економіка" завітав
доктор  економічних  наук  Ciobanu  Ghenadie,  Senior  research  INCSMPS
Bucharest (National scientific research institute for labor and social protection and
ARTIFEX University of Bucharest) з темою лекції "Ринок праці".



 

26  листопада  викладачі  кафедри  економічної  теорії  і  економіки

підприємства  ОДАУ та  здобувачі  спеціальності  "Економіка"  в  рамках

міжнародної  мобільності  відвідали  лекцію  професора  Лео  Красножона

(університет Лайола, США) на тему "Public choice economics". 

Професор  розкрив  проблеми  функціонування  політичної  системи,

відповів на питання щодо сучасного функціонування інституту держави.



Викладачі  кафедри  продовжують  підвищувати  якість  навчання  за

освітньою програмою "Економіка".  Так,  23  листопада 2021 року в рамках

академічної мобільності, відбулась лекція з дисципліни Політична економія.

Було запрошено доцента кафедри загальної економічної теорії та економічної

політики Одеського національного економічного університету Макуху Сергія

Миколайовича.

У контексті реалізації академічної мобільності здобувачів вищої освіти

та з метою підвищення якості освіти 8 листопада 2021 року було проведено

онлайн – лекцію з дисципліни "Системи технологій АПК", де спікером була

запрошена кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри

технології  виробництва  продукції  тваринництва  Херсонського  державного

аграрно – економічного університету Ведмеденко Олена Володимирівна.

Здобувачі  першого  (бакалаврського)  рівня  спеціальності  051

«Економіка»  мали  змогу  прослухати  дуже  змістовну  лекцію,  де  було

висвітлено економіко – технологічні основи виробництва молока.



21  жовтня  2021р.  здобувачі  спеціальності  «Економіка»  продовжили

відвідування  лекцій  в  рамках  міжнародної  академічної  мобільності.  Цього

разу лекцію провів  Сергій  Кандул (інститут  біометричної  етики та  історії

медицини  університету  Цюріха).  Тема  лекції  "Емпіричне  дослідження:

питання  поведінкової  та  експериментальної  економіки".  Лекція  була

прочитана  на  англійській  мові,  розглянуте  питання  "Економіка  брехні-

експериментальний підхід".

Особливо  зацікавив  здобувачів  проведений  експеримент  щодо

виявлення  неправдивих  висловлювань.  У  здобувачів  була  змога  пройти

онлайн – тестування за результатами прослуханого матеріалу лекції.



У контексті реалізації академічної мобільності здобувачів вищої освіти

спеціальності  «Економіка»  12  жовтня  2021  року  на  лекційне  заняття  з

дисципліни  «Економіка  підприємства»  була  запрошена  доцент  кафедри

економіки  та  цифрового  бізнесу  державного  університету  інтелектуальних

технологій і зв'язку Атамась Галина Павлівна.



Під  час  лекції  Галина  Павлівна  розкрила  основні  питання  теми  з

наведенням аналітичного матеріалу. 

7  жовтня  2021р.  здобувачі  спеціальності  «Економіка»  в  рамках
міжнародної академічної мобільності мали змогу зустрітися з доктором наук,
професором Саваш Угур Темелли (університет Nişantaşı, факультет інженерія
та архітектура). 

На  зустрічі  обговорювалися  питання  освіти  в  Туреччині,  можливості
отримання наукового ступеню та багато інших питань, які цікавили сучасних
здобувачів вищої освіти.



       6  жовтня 2021 року в рамках міжнародної  академічної  мобільності

здобувачі  спеціальності  «Економіка»  відвідали  лекцію  професора

Університету  науки і  технології  (Польша)  Любомира Петришина на  тему:

«Методологія та організація наукових досліджень».

Здобувачі мали змогу ознайомитися з основними аспектами написання

наукових робіт та ознайомитись із рекомендаціями Любомира Богдановича

щодо оформлення таких робіт.



29  вересня  2021  року  здобувачі  спеціальності  «Економіка»  відвідали
захід,  присвячений обговоренню результатів  та  подальших можливостей в
спільній  міжнародній  програмі  Румунія-Україна,  яка  присвячена
інноваційній методиці професійної підготовки та освітнього співробітництва
на двосторонньому рівні.






