
ЗУСТРІЧІ З ПРАКТИКАМИ 

 

Протягом навчального року на регулярній основі в ОДАУ 

організовуються зустрічі здобувачів освітніх ступенів «бакалавр», 

«магістр» спеціальності 051 «Економіка» з керівниками та головними 

спеціалістами провідних підприємств та організацій.   

 

01 грудня 2022 року була проведена зустріч із практиком управління 

інформаційних систем електронних реєстрів - Галиною МАЛІКОВОЮ, на 

тему: «Сучасні електронні послуги Пенсійного фонду України» для 

здобувачів вищої освіти факультету економіки та управління Одеського 

державного аграрного університету, таких спеціальностей: 051 Економіка, 

073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування. 
 

 

  

 10 листопада 2022 року за традицією, здобувачі спеціальності 051 

«Економіка» мали змогу зустрітись із Марією Кольмаєр - виконавчим 

директором консалтингової компанії Об’єднаних Арабських Еміратів, яка 

обслуговувала корпоративних клієнтів із 29 країн.  

Марія наразі ще працює над business start-up OUT-LINE GROUP FZCO 

- платформою для онлайн реєстрації компаній в Об’єднаних Арабських 

Еміратах, яка надає можливісь для фрилансерів з усього світу мати офіційний 

комерційний міжнародний статус.  

В майбутньому мріє про відкриття власного бізнесу «Виробництво 

сирів із козиного молока. Вирощування лаванди. Зелений туризм» - в Україні 

та бізнесу «Вирощування мигдалю та лаванди» - в Португалії. На зустрічі 

спікер звернула увагу здобувачів як будувати своє майбутнє вже сьогодні, 

опираючись на власний досвід; як із сотень доріг обрати свою. Підкреслила, 

що важливо вивчати іноземні мови, багато читати та працювати над 

особистісним розвитком (Soft Skills) адже це запорука успішної та 

продуктивної роботи з колегами, а також допоможе кожному швидше 

адаптуватися до змін на ринку праці. 

 



 

  

 

03 листопада 2022р. здобувачі спеціальності Економіка мали змогу 

зустрітися зі спікером РУСИНСЬКИМ МИХАЙЛОМ ПРОКОПОВИЧЕМ, 

випускником ОДАУ 1989 року, кандидатом економічних наук, Державним 

уповноваженим Антимонопольного комітету України 2011 – 2015 років, екс-

заступником міністра економіки України 1989 року, помічником депутата. 

Тема зустрічі «АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ В 

СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ».  

В ході зустрічі здобувачі мали змогу дізнатися про діяльність 

Антимонопольного комітету, його правові засади, склад та механізм розгляду 

скарг про порушення законодавства, значення конкуренції в економічному 

розвитку, антиконкурентні узгоджені дії та зловживання монопольним 

становищем. Лектор розповів про гучні справи щодо діяльності 

Антимонопольного комітету та механізм проведення таких розслідувань. 

Побажав здобувачам досягати своїх мрій, так як саме економічна освіта дає 

змогу займати відповідні посади.  

 



 

27 жовтня 2022 р. здобувачі факультету економіки та управління мали 

нагоду отримати мотиваційні настанови щодо особистого розвитку від 

Привалової Наталі Володимирівни, державного службовця, кандидата 

наук з державного управління, телеведучої, члена національної спілки 

журналістів України та Міжнародноі федераціі журналістів , у 2020 році 

переможниці конкурсу «100 найуспішніших жінок Одещини. Тема: 

Мотиваційний тренінг «Освічена молодь - запорука процвітання держави». 

Наша гостя наголосила на тому, що для молоді дуже важливо мати 

глибокі теоретичні знання, які дозволять професійно підходити до вирішення 

різноманітних питань, реалізувати себе в професії, постійно працювати над 

своїм саморозвитком, вірити в себе і впевнено йти до своєї мети! 

 

 

 20 жовтня 2022р. відбулася зустріч з менеджером проєкту "Masata 

club" it аутсорсингу ТОВ "СМАЙЛФУД" Владиславом Онищенком, який 

розповів про важливість навиків Soft skills в роботі it-компанії.  

Спікер зауважив на необхідності розвитку навичок Soft skills, як 

особливого особистісного інструменту налагодження психологічної 

атмосфери в колективі, що є вкрай важливим для економічного розвитку 

підприємства в цілому. 

   



13жовтня 2022р. відбулася традиційна зустріч на факультеті економіки 

та управління. Здобувачі мали можливість поспілкуватися з керівником 

Ізмаїльської ДПІ Головного управління державної податкової служби в 

Одеській області Олександром Іордановим.  

Наш гість розповів про свій кар’єрний шлях у державній службі. 

Майбутнім управлінцям надзвичайно цікаво було дізналися про особливості 

роботи державної податкової служби, про функції та принципи податкової 

системи України. Олександр Михайлович розповів про проблеми сучасного 

бізнесу і напрямки реформ у податковій сфері.  

 

   

6 жовтня 2022р.  Здобувачі спеціальності Економіка  мали змогу 

зустрітися з випускницею факультету 1993 року,  власницею приватного 

підприємства «ДНБ» Усовою Юлією Степанівною. 

Успішний підприємець розповіла про свої перші найскладніші кроки у 

створенні власного бізнесу. Здобувачі дізналися про перші кроки в 

становленні власного бізнесу, якими якостями повинен володіти сучасний 

керівник.  

Наполеглива щоденна робота!  Нічого не боятися! Не здаватися! 

Постійно вчитися! Ось складові формули успіху Юлії Степанівни! 

 



 

 

 

28 вересня відбулася чергова зустріч здобувачів ФЕУ з успішними 

випускниками Факультет економіки та управління ОДАУ. Цього разу ми раді 

були привітати нашого випускника Богдана Борисенко, адміністратора Баз 

Данних Kredobank - Bank ( PKO Bank Polski Group).  

Під час зустрічі Богдан Борисенко розповів про особливості своєї 

діяльності, відмітив позитивні та негативні сторони, зазначив необхідність 

здобувачів до подальшого навчання. 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/740461119923991/user/100076257486241/?__cft__%5b0%5d=AZWtdgCoYDkpogSuFEbfofwBQXtQbYmZra6R6E3LTDnymaTTBeY5g8_Y-J563myhENcGAFVfSnN-F4TwmxKpdSasF99z5cTyF8rNRgggmj5V7Rthr2w5uABFzQQ8jSy0hJ0LW-45rlrFFQHNEZsrQaIdUtHRR7Q--Yj3a1l536JD4mcpfRle5YlC8tgJuxMAVFY&__tn__=-%5dK-R


 22 вересня 2022 року. Здобувачі ФЕУ мали змогу зустрітися з  

випускником економічного факультету 1993 року, Головним консультантом 

Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України, 

Державним службовцем п’ятого рангу Ткаченко Віктором Михайловичем.  

На зустрічі спікер наголосив на важливості отримання якісної освіти, 

вказав на пріоритетні навики сьогоднішніх фахівців в економічній галузі.  

 

  
 

 
  

 12 вересня 2022 року, студенти факультету  Економіки та управління 

відвідали просвітню лекцію із роз’ясненням стандартів доброчесності в 

закладі освіти на Youtube- каналі НАЗК. Дякуємо організаторам за змістовну 

та чудову лекцію. 

  

https://www.facebook.com/groups/740461119923991/user/100072834030167/?__cft__%5b0%5d=AZXvnbjf9zCWgFyMr1seoLL-NpWdxQOwkBQU6e9SW09NQEIuXh5PiD4Jc6tiPCaYguDC_dgCJW32b0lmUGhjqx6P8p-jG4-ijsMDiunzIamZWw_Q60OLys1-_C6wvUGc3DQVxypWxxPbr24Vls_V1QujsD615L1hyEm0yysTGJrPtPc03FNw1B42AZUmQpdaPXs&__tn__=-%5dK-R


  

26 травня 2022 року здобувачі факультету Економіки та управління 

мали змогу внову зустрітися з ІТ директором ТОВ " Мітрідат Одеса" 

Олександром Захаровим в рамках зустрічей з працедавцями.  

Були розглянуті організаційні та правові аспекти роботи з 

криптовалютою. Здобувачі мали змогу оцінити свій потенціал щодо 

можливостей праці в цьому напрямку. 

 

 

19 травня 2022 року. Здобувачі факультету економіки та управління 

раді були заслухати начальника відділу земельної та майнової роботи 

Миколаївської філії Державного підприємства Адміністрація морських 

портів України Котик Тетяну Вікторівну.  

 



Під час зустрічі Тетяна Вікторівна, маючи три вищі освіти, поділилася 

своїми життєвими спостереженнями стосовно актуальності набуття знань в 

закладах вищої освіти. Відмітила високу якісь навчання в Одеському 

Державному Аграрному Університеті. 

"Організація роботи з криптовалютою в Україні". Цю цікаву та сучасну 

тему 28 квітня 2022 року мали змогу обговорити здобувачі факультету 

економіки та управління з ІТ директором ТОВ " Мітрідат Одеса" 

Олександром Захаровим в рамках зустрічей з працедавцями. Розглядалися 

різні сторони існування та функціонування кріптовалюти в світі та 

безпосередньо в Україні. 

  

 

  

3 грудня 2021 р. у Департаменті економічного розвитку Одеської 

міської ради відбувся День відкритих дверей.  

На онлайн-зустріч запросили здобувачів факультету економіки та 

управління спеціальності «Економіка». Фахівці ознайомили із специфікою 

діяльності Департаменту та його відділів. 

https://www.facebook.com/groups/740461119923991/user/100034563351525/?__cft__%5b0%5d=AZXCi4jM0fnRHCPUWHjhunOoiOwmm1uBw8AUXo4gya3iBVfewED5b1RmJMKnDCtX-o4e2PthLxGHBhtiv-DifawiHghtKyOu4wIF2yTZNBj_GIUnS4H6eo0mj8Y6BvlFf1djpLVQIz9rbjbIgp_Z_cx1KuHCfDpto9Hgoh7QABir8mB63gxHcHzGFtCEG1qtLrA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/740461119923991/user/100034563351525/?__cft__%5b0%5d=AZXCi4jM0fnRHCPUWHjhunOoiOwmm1uBw8AUXo4gya3iBVfewED5b1RmJMKnDCtX-o4e2PthLxGHBhtiv-DifawiHghtKyOu4wIF2yTZNBj_GIUnS4H6eo0mj8Y6BvlFf1djpLVQIz9rbjbIgp_Z_cx1KuHCfDpto9Hgoh7QABir8mB63gxHcHzGFtCEG1qtLrA&__tn__=-%5dK-R


 
2 грудня 2021 року в онлайн – режимі було організовано зустріч 

здобувачів спеціальності 051 «Економіка» із представниками ТОВ 

«КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - провідного у світі та найбільшого в Україні виробника 

та експортера соняшникової олії. 

HR manager відділу Кулік Ольга розповіла про напрями господарської 

діяльності ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», систему мотивацій та соціальні 

гарантії для персоналу компанії. Також вона запросила здобувачів на 

виробничу практику та подальше працевлаштування.  

 



 
22 листопада 2021 року зі здобувачами спеціальності «Економіка» було 

організовано зустріч з компанією СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА». ТОВ – 

найбільший український виробник соків та дитячого харчування.  

Представник товариства (HR manager Ірина Радіонова) провела онлайн-

екскурсію для здобувачів та науково-педагогічного персоналу по 

підприємству, розповіла як відбувається процес виробництва, які вимоги 

ставляться до персоналу, щодо можливості працевлаштування та кар’єрного 

розвитку. 

 



 
 

4 листопада 2021 року на зустрічі здобувачів з роботодавцями – 

компанія «АЛМИ». Це велика компанія на півдні України. 

Представники компанії розповіли здобувачам спеціальності 

«Економіка» про діяльність компанії, основні принципи управління 

персоналом на підприємстві, можливості працевлаштування та кар’єрного 

розвитку для здобувачів. 

 



 
 

29 жовтня 2021 року в рамках традиційних «Зустрічей з виробниками», 

до здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Економіка» завітав випускник 

економічного факультету ОДАУ, а нині голова Великодальницької ОТГ 

Денис Ткаченко. 

Під час зустрічі пан Денис ділився своїм досвідом у наполегливій роботі 

голови ОТГ, розкрив, як саме знання та досвід практичної підготовки, 

здобуті у студентські роки формують підґрунтя для успішної кар’єри та щиро 

закликав до співпраці. Вмотивовані і натхненні зустріччю, сторони 

домовилися про «живі зустрічі» у рідній Альма-матер. 

 



 
 

 

30 вересня 2021 року відбулася зустріч 

здобувачів спеціальності «Економіка» з 

Валентиною Михайлівною Ковчук, яка 

займається адвокатською практикою у сфері 

господарського права, допомагає аграрним 

господарюючим суб’єктам розв’язувати 

спірні питання. Валентина Михайлівна 

акцентувала увагу здобувачів на важливості 

володіння глибокими професійними 

знаннями у сфері економіки, менеджменту, 

обліку, права, що відкриває великі 

перспективи професійного розвитку. Бо 

кожна фірма, організація, підприємство не залежно від форм власності та 

сфери діяльності потребує кваліфікованих економістів.  

 

23 вересня 2021 року здобувачі спеціальності «Економіка» мали змогу 

зустрітися з координатором Міжнародного інформаційного центру (IIC 

Ukraine) Максимом Ніконовим. На зустрічі він розповів про можливості для 



здобувачів та випускників сільськогосподарських та технічних закладів 

освіти пройти стажування в аграрних та будівельних підприємствах Європи, 

Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії. 

 

 

 

16 вересня 2021 року зі здобувачами спеціальності «Економіка» була 

організована цікава бесіда з Леляковою Ольгою Анатоліївною, аудитором 

ТОВ АФ «Наш аудит». 

Надзвичайно цікаво було почути від практика про специфіку 

аудиторської діяльності та особливості професії аудитора. Наприкінці 

зустрічі зав’язалася дискусія з приводу затребуваності та кваліфікації 

фахівців у сфері економіки в сучасних умовах із прикладами та реальними 

історіями.  



 

 
 

 

9 вересня 2021 р. на зустріч до здобувачів завітала Короленко Тетяна 

Дмитрівна – начальник відділу з питань управління персоналом апарату 

Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області. 

Вона ознайомила здобувачів спеціальності «Економіка» з 

особливостями роботи в державних структурах та запросила на роботу 

спеціалістів економічного спрямування.  



 

 

 

2 червня Державна податкова служба в Одеській області запросила 

здобувачів економічних спеціальностей на День відкритих дверей.  

В рамках заходу було запрошено майбутніх фахівців на службу в ДПС 

та розглянуто переваги працевлаштування. 



 
 

В рамках «Зустрічей з виробниками» 27 травня 2021 року відбулася 

онлайн-зустріч здобувачів спеціальності «Економіка» з директором 

фінансового департаменту ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» Марією 

Бабаян, яка розкрила цікаві факти своєї роботи, поділилась практичним 

досвідом та запросила майбутніх фахівців до співпраці. 

Пані Марія звернула увагу здобувачів вищої освіти на неоціненний 

вклад ОДАУ в становленні її як професіонала, на необхідність вивчення усіх 

дисциплін за освітньою програмою, а також актуальність отримання якісних 

професійних знань і навичок, що є запорукою досягнення успіху у будь-якій 

професії. 

 



 

6 травня 2021 року до здобувачів спеціальності «Економіка» завітала 

головний спеціаліст відділу земельних ресурсів Благовіщенської міської ради 

Тетяна Чечельницька, яка поділилася практичним досвідом своєї роботи. 

Цікава дискусія відбулася навколо питань у галузі земельних відносин. 

Тетяна Вікторівна звернула увагу майбутніх економістів на необхідність 

вивчення усіх дисциплін за освітньою програмою «Економіка», а також на 

отриманні якісних професійних знань і навичок, що є запорукою досягнення 

успіху. 



 

 

29 квітня 2021 року на зустріч зі здобувачами спеціальності «Економіка» 

завітала Ольга Герт – головний економіст ДП Великомихайлівське лісове 

господарство.  

Вона поділилася зі здобувачами практичним досвідом з питань 

специфіки професійної діяльності фахівця Економіст. Зазначила особливості 

професії, основні напрямки діяльності, міру відповідальності. Також вказала 

на необхідність компетенцій, якими повинні володіти економісти в своїй 



професійній діяльності, на всесторонність знань та    необхідності постійно їх 

підвищувати. 

 

 

 

22 квітня 2021 року підприємець Поліщук Владислав Сергійович 

ознайомив здобувачів з особливостями процедури державних закупівель, 

механізмом їх проведення та документальним оформленням таких 

закупівель. 



 

15 квітня 2021 року на навчальну практику до здобувачів спеціальності 

«Економіка» завітала випускниця 2000 року, засновниця туристичного 

комплексу Етнопарку «Нью-Васюки», Вікторія Волошинова. Під час 

зустрічі вона поділилась практичним досвідом започаткування та ведення 

сімейного бізнесу. Неодноразово наголосила на тому, що саме знання, 

здобуті в ОДАУ зіграли головну роль у виборі стратегії розвитку бізнесу та 

звернула увагу здобувачів на ризики бізнесової діяльності. Запросила 

здобувачів на проходження виробничої практики та на роботу до комплексу. 

 



 

8 квітня 2021 року відбулася зустріч здобувачів спеціальності 

«Економіка» з головою Одеської регіональної організації Національної 

Спілки журналістів України Работіним Юрієм. Під час зустрічі із 

здобувачами Юрій Анатолійович наголосив, що журналістика є одним із 

інструментів комунікації не тільки в період навчання, але в подальшому 

кар’єрному рості та в трудовій діяльності. Наш гість запросив здобувачів 

взяти участь у конкурсі «Моя Україна майбутнього», присвяченому 30 

річниці незалежності України. Переможець отримає подарунок та зможе 

прийняти участь у прямому ефірі за результатами конкурсу. 

 



 

18 березня 2021 року зі здобувачами спеціальності «Економіка» була 

організована цікава бесіда зі стейкхолдером ОПП «Економіка» генеральним 

директором ПрАТ «Петросталь» Ламбовим Петром Георгійовичем. 

Під час зустрічі Петро Георгійович розповів про особливості свого 

товариства, навів цікаві факти з господарської діяльності, відмітив свою 

вдячність викладачам та університету, який сформував його як спеціаліста. 

Відмітив напрямки, на які слід звернути увагу сучасним здобувачам 

спеціальності «Економіка» та запросив їх для проходження практики та 

подальшого працевлаштування. 

 



 

11 березня відбулася зустріч здобувачів вищої освіти першого курсу 

спеціальності «Економіка» ОДАУ з представниками Банку «Південний», 

керівником з напрямку прямих продажів Іваном Шомполом та спеціалістом з 

навчання контакт центру Маріанною Козирєвою. На зустрічі розглядалися 

переваги та можливі загрози безготівкових розрахунків за допомогою карток. 

 



 

 

 

4 березня 2021 року в рамках традиційних «Зустрічей з виробниками», 

до здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» завітав  представник 

стейкхолдерів ОПП «Економіка», випускник економічного факультету 

ОДАУ Барбінягра Олександр Миколайович. 

Під час зустрічі пан Олександр відмітив спрямованість спеціальності 

Економіка, практичні аспекти  сучасного економічного розвитку 

підприємства, компетенції, якими повинен володіти сучасний економіст. 

Висловив свою готовність приймати на підприємстві здобувачів 

спеціальності «Економіка» на практику з подальшим працевлаштуванням.  
 



 

25 лютого 2021 року на навчальну практику до здобувачів спеціальності 

«Економіка» завітав стейкхолдер ОПП «Економіка», випускник ОДАУ, 

фізична особа підприємець Стойков Андрій Андрійович. Під час зустрічі 

він поділився практичним досвідом започаткування та ведення власного 

бізнесу (Компанія Kabare Service  є провідним постачальником товарів для 

готельно-ресторанного бізнесу з 2006 року), особливостями своєї діяльності. 

Відмітив, що працевлаштував на своєму підприємстві декількох випускників 

ОДАУ економічного спрямування i завжди радий приймати на практику та 

роботу здобувачів, які бажають пов’язати свою професійну діяльність з 

підприємством. 



 

 


