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ШАНОВНІ АВТОРИ!
Ви тримаєте в руках перший номер
Економічного
журналу
Одеського
політехнічного
університету,
який
презентує сьогодні науковій спільноті
Одеський
національний
політехнічний
університет напередодні свого сторічного
ювілею, адже 2018 рік – це рік 100-річчя
Одеського політехнічного університету.
Водночас, це рік 100-річчя його економічної
науки, адже перший набір студентів в
Одеському політехнічному інституті був
оголошений на три відділення: механічне,
інженерно-будівельне і економічне, а першу
лекцію 18 вересня 1918 року провів
професор К.А. Кузнецов на тему «Економіка
та право». За результатами публічного
розгляду 1766 заяв зараховано 1100 чоловік,
з яких: на перший курс економічного
відділення 300 студентів, а на другий – 58.
Під керівництвом майбутнього академіка
Ямпольського С.М. (1957-1965 роках –
ректор Одеського політехнічного інституту і
завідувач кафедрою економіки промисловості і організації виробництва) інститут
перетворився на один з провідних вищих учбових закладів країни по підготовці
висококваліфікованих інженерних кадрів, де велика увага приділялася їх економічній
підготовці, знанням сучасних принципів організації виробництва. Створений в 1965
році інженерно-економічний факультет дозволив ширше розгорнути науково-дослідну
роботу в цій важливій галузі знань. Економічне відділення з часом перетворилося
послідовно на факультет, науково-навчальний інститут нашого університету, ставши у
різні часи альма-матер для економічних наукових шкіл Продіуса І.П, Бельтюкова Є.А.,
Захарченко В.І., Філипповой С.В., Окландера М.А., Харічкова С.К., які зберігають
наукові традиції, примножують досягнення, розширюють напрями досліджень та
наукову співпрацю. Значимість наукових досягнень і успіхи одеських політехніківекономістів у підготовці наукових кадрів визнані не тільки в Україні, а й далеко за її
межами.
Друкований науковий журнал – це відповідь Одеського національного
політехнічного університету на виклики часу щодо доступності результатів наукових
досліджень, академічної доброчесності та відкритості до співпраці.
Я щиро сподіваюся, що «Економічний журнал Одеського політехнічного
університету» займе гідне місце серед вітчизняних наукових видань, стане дзеркалом
найзлободенніших проблем економіки і дозволить представити на суд наукової
громадськості кращі наукові ідеї та сучасні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених.
Удачі Вам та успіхів, шановні автори!
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