Факти, події, людина...
27 травня штатний склад кафедри Економіки підприємства
поповнився ще одним кандидатом. Успішно захистила
кандидатську дисертацію викладач кафедри ЕП Елець Ольга
Павлівна. Вітаємо!

Критерії правильного вибору

Як не дивно, але сьогодні, коли весь світ переймається
проблемами економічної кризи, можна почути сумніви щодо
доцільності підготовки фахівців з економіки у великій кількості.
Здається кількісний показник в такій справі взагалі недоречний.
Справді, можливо кількість випускників вищих навчальних
закладів за фахом економіка і вражає, проте гарних фахівців у цій
сфері економіці України дуже не вистачає.
Специфіка економічної науки полягає у тісному зв’язку теорії
та практики. Тому запорукою належної підготовки економістів є
кадри вищої кваліфікації, здатні не лише забезпечити теоретичну
підготовку, а й скерувати на отримання актуальних практичних
навичок. В цьому напрямку помітний внесок зроблено кафедрою
ЕП ЗДІА, де під керівництвом проф. Ткаченко за порівняно
короткий час сформувалася ціла наукова школа, яка працює
в напрямку розробки антикризових програм для підприємств
України різного профілю. Значимість та актуальність таких
розробок підтверджена актами впровадження, доданими до
дисертацій учнів Алли Михайлівни: Т. Лівошко, Т. Морщенок,
О.Шляги, А. Асмолової, М.Гуглі О.Єлець. Найвагоміші результати
досліджень всього колективу ЕП служать навчальним матеріалом
для студентів. Мабуть через це випускники спеціальності

економіка підприємства користуються попитом у роботодавців
міста та за його межами.
Зараз випускники шкіл та їх батьки приймають одне з
найважливіших рішень-якій освіті віддати перевагу, тому хотілось
би звернути їх увагу не лише на те, як називається спеціальність
у тому чи іншому ВНЗ, а які кадри забезпечують навчальний
процес, які їх особисті здобутки, яка перспектива подальшої
трудової діяльності випускника за спеціальністю економіка.
Редакція

умовах економічної нестабільності
BNP Paribas вдалося завершити 2008 рік
з хорошим прибутком. За результатами
року, BNP Paribas входить до десятки
найбільш прибуткових банків у
Євро-пі. Сьогодні керівництво BNP
Paribas упевнене, що у 2009 році
діяльність групи BNP Paribas також
буде стабільною та прибутковою.
Незважаючи на дуже складну
ринкову ситуацію в країні УкрСиббанк
утримує провідні позиції практично
з багатьох фінансово-економічних
показників. Ми займаємо близько 4%
ринку депозитів, при тому, що всього
в Україні працює близько півтора
сотні банків. Це результат злагодженої
роботи професійного менеджменту та
довіри мільйонів українців.
В 2008 році наші успіхи були
відзначені журналом Global Finance,
який назвав УкрСиббанк кращим
банком року в Україні. А ще одну
нагороду ми одержали від міжнародного видання Euromoney,
яке визнало УкрСиббанк “Кращим банком у корпоративному
управлінні в Україні 2008”.
Комфорт
Ще одна перевага УкрСиббанку – мережа відділень та банкоматів.
Погодьтеся, їхати через усе місто для того, щоб зняти готівку з
картки – не найприємніша перспектива.
Регіональна мережа УкрСиббанку нараховує 890 відділень по
всій території України. Тому вивіску із зеленими зірочками довго
шукати не доведеться. Кількість власних банкоматів також досить
значна – перевищує 1550 АТМ. Крім того, клієнти банку можуть
користуватися банкоматами “Укрсоцбанка”, “Правекс-Банку”,
банку “Фінанси та Кредит” без додаткової комісії. І ще, навіть за
кордоном власники карток банку можуть почувати себе впевнено,
оскільки УкрСиббанк учасник міжнародного об’єднання банкоматів
Global ATM Alliance, який нараховує більше 32 тис. АТМ в 40
країнах світу. А це означає, що власники платіжних карток банку
можуть подорожувати, їздити у відрядження з більшою зручністю,
тому що отримують доступ до своїх коштів на картці за кордоном зі
значними знижками на обслуговування.
Престиж

Три переваги обрати УкрСиббанк

Ви отримали зарплатну картку від УкрСиббанку? Які ж
переваги відтепер є у Вас?
Насамперед, не потрібно вистоювати у черзі й чекати грошей.
Зарплата автоматично перераховується на картковий рахунок і
гроші можна зняти у будь-який зручний час.
Зарплатна картка – це дуже зручний електронний гаманець. Ви
можете розпла-чуватися карткою у будь-якій торго-вельній точці,
де передбачена можливість оплати товарів банківською карткою.
Також зарплатна картка може принести Вам додатковий прибуток,
оскільки на залишки за картковим рахунком нараховуються
відсотки.
Крім того, із зарплатною карткою від УкрСиббанку можна
контролювати свої витрати. Підключивши послугу GSM-banking, ви
можете отримувати інформацію на свій мобільний телефон про всі
проведені операції за вашим картковим рахунком. Відразу ж після
зняття готівки у банкоматі або оплати товарів власнику зарплатної
картки приходить звіт про витрати та залишки на рахунку.
Надійність
Відзначимо, що одержання зарплати через УкрСиббанк
забезпечує своєчасність надходження коштів та їх зберігання у
надійному банку.
УкрСиббанк належить до міжнародної фінансової групи BNP
Paribas, що обумовлює його стабільність та надійність. Навіть в

Стати клієнтом УкрСиббанку – це ще й престижно. Справа в тому,
що BNP Paribas – це один із найпопулярніших брендів у Франції. І за
своєю вартістю він поступається лише такому законодавцю моди як
Louis Vuitton. Разом з тим він попереду такого популярного імені,
як Chanel. І якщо сумка або сукня “від кутюр” сьогодні не по кишені
більшості українців, то скористатися послугами УкрСиббанку може
кожен. І це буде таким же показником гарного смаку, як аксесуар від
Louis Vuitton або Chanel!
Переваги роботи з УкрСиббанком уже відчули підприємства
Запорізької області. Кількість карток по ЗКП, враховуючи навчальні
заклади перевищує 110 тис.
Викладачі та студенти будь-якого ВНЗ, маючи на руках зарплатну
картку від УкрСиббанку, зможуть не тільки оптимізувати свої
витрати, але й уникнути черг. Адже лише в Запорізькій області
функціонує 33 відділення та 50 банкоматів УкрСиббанку!

Студентський простір

Будь-які зміни у житті людини несуть за собою низку
хвилювань. Періодом таких змін в мене став 2007 рік. Я
закінчила школу та вступила до ЗДІА.
1 вересня першого курсу. На мою думку, цей день особливо
запам’ятовується тим першокурсникам, які не відвідували
підготовчі курси в академії, і першим їхнім супутником є
невідомість. Я входила у склад тих першокурсників. Знайомство
з колективом, деканом, ректором, куратором ─ події, з яких
починається навчання.
Куратор ─ це людина, яка повинна керувати. Та познайомившись з Тетяною Юріївною Сайковою, куратором групи
МЧ-07-1 (тобто моєї), я відкрила для себе нове тлумачення
цього слова.
Тетяна Юріївна на нашій першій зустрічі розвіяла весь
страх, який можна побачити в очах першокурсника у перші
дні навчання. Перед
нами
стояла
не
сувора
вчителька
з
повчальними
манерами і серйозним
обличчям, а наша
весела і запальна
одногрупниця.
За ці майже два
роки, моє перше
враження про цю
чудову людину якщо
й змінилося, то тільки в кращу сторону. Куратор для нас не
керівник, а добрий, щирий друг, який у будь-який момент прийде
на допомогу. Це людина, яка нагодує голодного, зігріє холодного
і, якщо буде потрібно, розпочне битву з несправедливими і
жорстокими (на думку студентів) викладачами за своїх вже
дорослих дітей групи МЧ-07-1. Ще й не кожні батьки так
хвилюються за успіхи своїх чад, як наш куратор. Я вважаю,
що їй треба вручити медаль лише за біганину по академії
за студентами, які трохи забули навіщо вступили у вищий
навчальний заклад.
Ми дуже любимо Тетяну Юріївну і цінуємо все, що вона
для нас робить. Адже наш куратор ─ це красуня, спортсменка,
активістка і просто надзвичайна людина.
Хоч всі навчальні заклади світу обійди ─ найкращого
куратора, ніж Сайкова Тетяна Юріївна, тобі не знайти!

Ось і зіграна остання гра цього навчального року, але,
можна сказати, перша цього КВНовського сезону. Хтось вже
відчув перші розчарування, а хтось — той бажаний смак
перемоги, хоча це тільки розігрів перед справді цікавими
іграми.
1/4 фіналу була розділена на 2 підгрупи, по 8 команд у кожній.
Як ви уже знаєте, «Молодіжна ліга» відкрита, і в ній грають
команди не тільки з різних запорізьких ВНЗ, а й з різних міст
України. Конкуренція була не мала, а отже не обійшлося без
скандалів. Національна збірна ДонНУ грала в перший день і
зайняла 4 прохідне місце. Донецька команда поїхала додому з
перемогою, а наступного дня їм подзвонили і повідомили, що
при підрахунку голосів вийшла помилка, і вони не проходять.
Неприємно зазнавати поразку, особливо, коли перемога була вже
майже в руках.
Хоч перший день і видався вельми насиченим, другий мені
сподобався більше. То був «зірковий час» команди «Мурзилки».
Вони не зраджували своєму стилю, й гра за грою набирали обертів.
Як результат — перемога у своїй підгрупі.
Ще одна команда, яку варто відзначити – Дніпропетровська

На початку поточного року в Україні оголошено конкурс
соціальної реклами «Сильна Україна – 2009». Ще не запізно
взяти в ньому участь. Тим більше, що приклад є.
Серед учасників конкурсу — студентка 4 курсу ФЕП,
спеціальності «Економіка підприємства» Наталя Касіян, автор
плакату «Сильна Україна здолає всі перешкоди». Ось що
розповіла Наталя щодо своєї участі в рекламної діяльності.
— Чому Ви вирішили взяти участь у конкурсі?
— Конкурс «Сильна Україна-2009» є надзвичайно
актуальним та важливим для активізації національної
думки, національного духу в часи нестабільності та в період
посиленої уваги до України з боку світової громадськості.
Громадянський обов’язок кожного українця, кожного патріота
не стояти осторонь всіх цих процесів, активно брати участь
у створенні майбутнього нашої держави. Відомо, що в дерева
з гнилим корінням не буде розкішної крони, тож треба знати
і пишатися багатою історією свого народу, невичерпними
ресурсами та віковими надбаннями.
— Що означають ключові символи Вашої роботи?
— Ідея мого соціального плакату в невмирущості, у
здатності до відродження, адже, незважаючи на всі перешкоди
на шляху поступу України, на трагічні сторінки нашої історії
(змальовано чорним: українська земля наповнена кістками
загиблих від голодомору та репресій), Україна завжди зможе
віднайти сили для відродження з попелу історії та здобути
заслужене визнання. На плакаті (див. стор. 8 газети) з
обрублених гілок виростає нова гілка, сповнена сил та енергії.
Жолудь — плід дерева — символізує мудрість та знання, які
здатні повернути Україну до життя — на попелищі починає
рости нова трава, а з жолудя зможе виросте нове дерево,
наповнене силою генетичної пам’яті.

Якщо ви бажаєте спробувати свої сили
в креативній рекламі, читайте умови конкурсу
на сайті www.vobu.com.ua

Номінації конкурсу:
1. Соціальний плакат – може бути виконаний у будь-яких
графічних та фото-техніках, а також за допомогою цифрових
технологій.
2. Аудіо (відео) ролік – може бути поданий в готовому вигляді
в будь-якому відео чи аудіоформаті за бажанням автора.
3. Відеокліп – може бути поданий в готовому вигляді в будьякому відеоформаті (за бажанням автора).
4. Комп’ютерна презентація у форматі Power Point – має бути
подана у готовому вигляді.
5. Фотографія.
6. ПР-матеріали, публіцистичні матеріали.
жіноча збірна «Пляж». Незважаючи на загальну думку про
жіночий гумор, ці дівчата сміливо виходять на сцену і…
жартують! І, на диво, смішно! В них був смішним як «біатлон»,
так і «фристайл».
Команда, яка не потребує представлення, бо вже встигла
відзначитися, має назву «Двійня». Всі їх вже добре знають по
фестивалю. Вони не перестають шокувати, й на цей раз вийшли
на сцену трохи «веселіше і кмітливіше» звичайного. Виступ
пройшов «на ура» незважаючи ні на що, хоча від журі вони
отримали попередження в усній формі та 2 за «фристайл» від
Арсена Мірзаяна.
Так як я граю за «Набір інструментів», не можу не додати пару
об’єктивних слів про свою команду: «Як завжди, незрівняні!».
У підсумку, до 1/2 потрапили такі команди: Квінтецъ, ЦСКА,
Набір інструментів, Вітамін И, Двійня, Лібідо Бенджаміна, Пляж,
Мурзилки.
Наступна гра аж восени, КВНщики зняли свою форму, тепер це
звичайні студенти. Але раз вийшовши на сцену і зірвавши шалені
оплески від влучного жарту, ці студенти зроблять все, щоб, хоч на
мить, повернутися туди, і пожартувати ще краще!
Олексій СІКАЧ, ПЦБ-06-1
(Кольорові фото на стор. 8)

