
СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

2 Напутні слова викладачів

3 Академія – серед найкращих 
вишів СНД!

4 Почесний професор академії –  
Юрій Шемшученко

5 Створено Центр соціально-еко-
номічних досліджень

6 Міжнародна конференція  
про банківську конкуренцію

7 Nowoczesne metody zarządzania 
wobec wyzwań XXI wieku

8 Конференції в Парижі та Мілані

9 Україна в глобалізованому світі 

10 Відкрито веб-портал УАБС НБУ!

11 Стажування:  
Вища школа Бундесбанку,  
Університет Матеа Бела

12 «Немає нічого неможливого!»

13 Тиждень факультету  
банківських технологій

14 «Кава в готелі»  
з Риммою Миленковою

15 Свято грації та краси

16 «Мовою танцю»

У добру путь, 
випускники!

«Куда уходит детство?». А студентська юність?.. Мабуть, 
символічно, що під час фотосесії випускників у кадр несподівано 
увірвалося це безтурботне хлоп’я та й назавжди в ньому закар-
бувалося: ніби для того, щоб нагадати майже самостійним 
юнакам і дівчатам про швидкоплинність часу. Наче вчора вони 

були першокурсниками, а ось уже п’ять років навчання позаду…
В академії з теплотою будуть згадувати цих розумних, 

енергійних, талановитих, активних випускників. Сподіваємося 
на взаємність і бажаємо вам мирного, успішного, щасливого 
життя!
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Alma-Mater

Стоячи на порозі са-
мостійного життя, мимо-
волі озираєшся назад, у 
щасливу пору студентсь-
кої юності. За роки на-
вчання академія стала 
для нас другою домів-
кою. На жаль, ці роки 

промайнули, як одна, хоча й дуже яскрава 
мить, насичена наполегливою роботою та 
вражаючими подіями студентського життя, 
які назавжди залишаться у пам’яті. 

Звісно, академію та проведені в ній 
роки роблять особливими люди, а саме 
на ші викладачі, яким я дуже вдячний за 
отримані знання та добрі настанови. Мені 
пощастило, що на своєму життєвому шляху 
я зустрів таких гарних наставників, як завіду-
вач кафедри міжнародної економіки  
М.І. Макаренко, професор цієї кафедри  
О.М. Костюк, доктор економічних наук, 
доцент І.І. Д’яконова та багатьох інших тала-
новитих викладачів, які долучили мене до 
наукової роботи і прищепили смак до 
творчих пошуків. Завдяки їхній праці та напо-
легливості я неодноразово ставав призером 
і переможцем всеукраїнських конкурсів сту-
дентських наукових робіт, мав змогу не лише 
гідно захищати честь свого вишу, а й отри-
мувати задоволення від роботи. 

Академія дала мені та іншим сумлінним 
студентам можливість пройти стажування 
у Вищій школі Бундесбанку, що в м. Хахен-
бург (Німеччина). Завдяки академії я навчав-
ся у Літній школі економіки при Інституті 
міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 
Шевченка, а потім їздив до Брюсселя, де 
знайомився з роботою Єврокомісії, Євро-
парламенту та Ради ЄС. Там я отримав 
безцінний і науковий, і життєвий досвід. Для 
тих, хто цього прагне, академія розширює 
обрі ї, створює умови для зарубіжних 
поїздок і навіть відряджень.

А як не згадати наші заняття з фізичного 
виховання, перемоги в академіадах з легкої 
атлетики, відвідування тренажерних залів! 
Тільки ледачий не зміг подружитися зі 
спортом.

У кожного студента своя історія. Але я 
впевнений: наші випускники не шкодують, 
що обрали саме академію, адже тут ми 
мали прекрасну матеріальну базу і для на-
вчання, і для занять спортом, і для відпо-
чинку. Кожен з теплотою буде згадувати 
неповторний час, проведений в академії. 
Ми будемо сумувати за напруженим на-
вчанням і водночас безтурботними будня-
ми, за надійними друзями і цікавим дозвіл-
лям, за незабутньою студентською порою…

Наостанок від імені всіх випускників 
хочу щиро побажати нашим шановним 
викладачам міцного здоров’я, терпіння, 
професійного зростання, талановитих сту-
дентів, плідних здобутків у нелегкій праці. 
Побільше вам радощів, родинного затишку 
та щастя!

Студентам я б порадив скористатися 
тими багатющими ресурсами, які має ака-
демія. На мою думку, шлях до успіху проля-
гає через навчання та працю. Бажаю всім 
ще з молодших курсів визначити собі мету 
і впевнено крокувати до неї!

Дякуємо тобі, наша Альма-Матер! Про-
цвітай, рідна Академіє!

Ярослав ХОМУТЕНКО,
студент групи ММЕ-31

НАПУТНІ СЛОВА ВИКЛАДАЧІВЯСКРАВА 
МИТЬ ЖИТТЯ

БУДЬТЕ ГІДНИМИ 
БРЕНДА УАБС НБУ!

УСПІШНО РЕАЛІЗУЙТЕ 
ЧОТИРИ «ПОТРІБНО»!

ВАШЕ ПОКОЛІННЯ 
МАЄ БУТИ ЩАСЛИВИМ!

Дорогі випускники 2014 року!
Маю за честь привітати вас із такою важливою подією, як отри-

мання відповідної професійної підготовки в нашому унікальному на-
вчальному закладі. 

Студентам – випускникам академії може позаздрити молодь із 
багатьох вищих навчальних закладів країни, адже таких прекрасних 
умов для навчання та відпочинку ще треба пошукати. Протягом на-
вчання вам було запропоновано безліч дисциплін, палітру методик 

викладання, авторських креативних проектів, які допомогли не тільки підготувати високо-
кваліфікованих фахівців, а й виховати гармонійно розвинених, духовно багатих особистостей, 
якими ми пишаємося.

Позаду залишилися прекрасні, неповторні студентські роки, у які нікому, на жаль, не вда-
лося повернутися, хіба що в згадках про них. Ви, дорогі наші випускники, стоїте перед вибором 
нового життєвого шляху в такий складний для кожного із нас і для країни час. Тож нехай доро-
га вашого вибору буде мирною, світлою, плідною, а ви на ній крок за кроком будете ставати 
ще більш щасливими, успішними, загартованими, адже випускник такого бренда, як ДВНЗ «УАБС 
НБУ» – це відповідальність, честь, гордість, позиція, вірність, вдячність, марка!

Зі святом вас, дорогі випускники!
З повагою Алла БОНДАРЕНКО,

доцент кафедри менеджменту

Дорогі наші випускники!
Щиро вітаю вас із закінченням академії!
Наостанок хотілося б сказати, що сьогодні, як ніколи, кожному 

фахівцеві необхідно реалізувати чотири «потрібно»:
- потрібно знати – знання ви вже отримали в академії;
- потрібно уміти – ці навички ви здобудете тільки на практиці;
- потрібно бажати – будьте зацікавленими у своїй справі;
- потрібно діяти – поліпшення ситуації в економіці країни залежить 

від вчинків конкретних людей.
Загалом я вам бажаю знайти своє місце в житті, застосувати отримані в академії знання в 

майбутній роботі. Не забувайте Альма-Матер і друзів, з якими вчилися разом. 
Щасливої вам долі!
З повагою Олег ДУТЧЕНКО,

доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки

Випускники цього року мені особливо близькі, і розлучатися з 
ними немає ніякого бажання, проте час плине… І ось ви отримуєте свої 
перші дипломи, але, сподіваюся, не останні.

Хочеться вірити, що покоління, яке народилося в буремні 90-ті та 
випускається в кризовий 2014-й, буде щасливим і успішним! Це навіть 
не обговорюється! Адже не дарма роки, проведені в академії, готува-
ли вас до подолання різного роду труднощів! Скільки разів за час ва-
шого навчання змінювалася Конституція? А скільки кодексів було 

прийнято? А законів?! Ви вмієте адаптуватися до життєвих змін, пристосовуватися до них і 
знаходити правильні рішення. Саме з ваших рішень будуватиметься ваше життя!

І я переконана, що ви гідно пронесете ім’я випускника юридичного факультету УАБС НБУ, 
досягнете високих кар’єрних успіхів, виправдаєте найкращі очікування та сподівання ваших 
батьків і близьких, створите щасливі родини та житимете в мирній, розвиненій державі з упев-
неністю в майбутньому!

Кожному випускникові хочу побажати вірити в себе та свої сили, адже для вас немає нічо-
го неможливого! Любіть життя і себе, лише в гармонії з собою ви досягнете успіху! Бережіть 
рідних і друзів, лише разом з ними ви – сила! Усміхайтеся та будьте вдячними кожному дню!

Удачі вам, дорогі випускники!
З повагою Ірина ТИМОШЕНКО,

доцент кафедри державно-правових дисциплін
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АКАДЕМІЯ – СЕРЕД 
НАЙКРАЩИХ ВИШІВ СНД!

МИ - У МІЖНАРОДНІЙ 
МЕРЕЖІ ERA

CALL-CENTER

На ім’я в. о. ректора УАБС НБУ, професора С.М. Козьменка надійшов лист від 
Генерального директора Рейтингового агентства «Експерт РА» Д.Е. Гришанкова, у 
якому повідомляється, що за результатами цього Рейтингового агентства та між-
народної експертної групи IREG Observatory наш виш увійшов до списку найкращих 
вищих навчальних закладів CНД за 2014 рік. Рейтинг складено за підсумками 
аналізу статистичної інформації та за результатами опитувань референтних груп: 
представників академічної та наукової спільноти, студентів і випускників, а також 
роботодавців. З повною інформацією про рейтинг можна ознайомитися на сайті:  
www.raexpert.ru

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» 
прийнято до складу Міжнародної академічної мережі ERA (м. Росрат, Німеччина), 
яка покликана підтримувати співпрацю між університетами, забезпечувати під-
тримку мобільності студентів і викладачів, практики студентів, спільних наукових 
досліджень та проведення міжнародних конференцій.

Мережа функціонує з 2005 року. До її складу входять 227 університетів і спе-
ціалізованих коледжів, переважно економічного профілю, з 61 країни.

Наразі проводиться вивчення діяльності мережі, опрацьовуються напрямки 
співпраці та участі академії в заходах ERA.

– Сьогодні ми відкриваємо CALL-CENTER кафедри банківської спра-
ви за ініціативи колег з «Укрсиббанку», з якими реалізуємо проект 
«Перші кроки у професії», – сказала завідувач кафедри банківської 
справи Т.А. Васильєва. – Працівники цього банку проводять з нашими 
студентами тренінги, передають їм свої знання. І ось сьогодні наша 
співпраця набуває нового формату: ми відкриваємо цей CALL-CENTER, 
у якому разом зі співробітниками банку студенти зможуть набувати 
практичного досвіду під час телефонного спілкування з потенційними 
клієнтами «Укрсиббанку» та інших банків. Студенти здійснюватимуть 
тут свої дзвінки під контролем та за допомогою професіоналів. 

Кабінет обладнаний десятьма телефонами та комп’ютерами, таб-
личками з практичними порадами працівникам-початківцям, а також 
стелажами з книгами.

За плідну співпрацю з кафедрою банківської справи та сприяння у 
відкритті колл-центру Тетяна Анатоліївна вручила подяки директору 
Сумського регіонального управління АТ «Укрсиббанк» Д.Д. Грозаву та 
керуючому групою відділень цього банку В.В. Горбенку.

Виступили перед аудиторією і представники «Укрсиббанку».
– У вас є унікальна можливість підготуватися до майбутньої професії, 

навчитися не боятися спілкуватися з клієнтами. А ми готові вас підтри-
мати і допомогти на цьому шляху, – сказав, звертаючись до молоді, 
директор Сумського регіонального управління АТ «Укрсиббанк»  
Д.Д. Грозав.

А В.В. Горбенко звернув увагу на те, що за кожним студентом буде 

Нещодавно в аудиторії №107 Наукової бібліотеки 
УАБС НБУ відбулася знакова подія – відкрито на-
вчально-тренувальний CALL-CENTER, у якому будуть 
здобувати практичні навички майбутні банкіри 

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ 

закріплений наставник від банку, який 
допомагатиме в оволодінні практичними 
навичками. Окрім цього, досвідчені фахівці спостерігатимуть за студен-
тами, їхніми успіхами та прагненнями, а найкращих у майбутньому 
запрошуватимуть до себе на роботу. 

Директор Наукової бібліотеки Н.О. Петрина на правах господині 
висловила задоволення тим, що функції бібліотеки розширюються, 
адже з відкриттям колл-центру заклад ще більше сприятиме підготов-
ці фахівців банківської справи. 

Варто зауважити, що велику організаційну та підготовчу ро-
боту щодо відкриття колл-центру провели завідувач кафедри 
бан ківської справи Т.А. Васильєва та викладачі цієї кафедри  
Л.Ю. Сисоєва та Я.М. Кривич.

Отже, колл-центр кафедри банківської справи відкрито! Для «фік-
сації» цієї події студент групи БС-12 Владислав Березняк набирає номер 
телефону потенційного клієнта і домовляється з ним про ділову зустріч. 
Попереду на студентів чекає багато таких результативних дзвінків. 

Лариса СИСОЄВА, 
доцент кафедри банківської справи 
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Урочисте засідання вченої ради, яке проходило 13 червня 2014 року 
в приміщенні ректорату, було присвячене особливій події: врученню 
атрибутів почесного професора академії шановному гостю, видатно-
му землякові, давньому другу і надійному партнеру академії – ди-
ректору Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, доктору 
юридичних наук, академіку Академії правових наук України Юрію 
Сергійовичу Шемшученку

ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР АКАДЕМІЇ

ЮРІЙ 
ШЕМШУЧЕНКО 

Урочистості відкрив в. о. 
ректора УАБС НБУ, профе-
сор С. М. Козьменко, який  
зокрема, сказав:

 – Ми високо цінуємо 
звання почесного профе-
сора академії і присвоюємо 
його тільки видатним осо-
бистостям, які особливо 
багато зробили для розвит-
ку нашого вишу. Мені було 
дуже приємно, коли Віктор 
Володимирович запропо-
нував відзначити цим по-
чесним званням давнього 
партнера і друга академії 
Юрія Сергійовича, і той 
погодився. 

Декан юридичного фа-
культету, професор В.В. Су

хонос розповів про давні 
ділові та дружні відносини 
нашого вишу з видатним 
ученим. Віктор Володими-
рович підкреслив, що Юрій 
Сергійович дуже багато 
зробив для становлення і 
розвитку юридичного фа-
культету, для професійного 
зростання наших виклада-
чів. Так, саме завдяки під-
тримці Ю.С. Шемшученка 
та Інституту держави і пра-
ва ім. В.М. Корецького, який 
він очолює, юридичний 
факультет поповнився 4 
докторами та 15 кандида-
тами наук. Юрій Сергійович 
завжди розуміє потреби 
академії і підтримує її в усіх 

добрих починаннях, погод-
жується очолювати дер-
жавну комісію, виступає з 
лекціями перед студента-
ми. Тому він, як ніхто, заслу-
говує звання почесного 
професора академії.

Після цього С.М. Козь-
менко вручив шановному 
гостю диплом почесного 
професора УАБС НБУ, а  
В. В. Сухонос допоміг Юрію 
Серг ійовичу одягну ти 
атри бути почесного про-
фесора – мантію та ма-
гістерку.

Юрій Сергійович Шем-
шученко щиро подякував 
керівництву академії та 
всьому професорсько-ви-

придбання зброї чи сучасного 
обмундирування, на зміцнення 
наших Збройних Сил, а отже, і на 
наш з вами захист.

Далі Вікторія Павлівна розпо-
віла про цей різновид державних 
цінних паперів, що розповсюд-
жується серед фізичних осіб на 
добровільних засадах, строк обігу 
казначейських зобов’язань та га-
рантію повернення інвестованих 
коштів, забезпечену державою.

Потім керівники та викладачі 
академії вишикувалися в чергу до 
каси, аби придбати казначейські 
зобов’язання «Військові».

Доцент кафедри бухгалтерсько-
го обліку та аудиту О.Г. Коренева 
розповіла, що вони кафедрою 
придбали 3 сертифікати, щоб допо-
могти хлопцям, які сьогодні в бойо-
вих умовах захищають нашу землю.

Після цих недовготривалих 
операцій до присутніх звернулася 
заступник начальника управління 
з роздрібного бізнесу філії «Сумсь-
ке обласне управління АТ «Ощад-
банк» Л.Д. Тараненко:

 – Дякую Сергію Миколайови-
чу і всім вашим викладачам за те, 
що при дба ли казначейськ і 
зобов’язання і підтримали нашу 
армію. Хотілося, щоб до цієї бла-
городної справи долучилися й інші 
викладачі та студенти академії та 
інших навчальних закладів Сум і 
області.

Як уже раніше повідомлялося, 
кафедра цивільноправових дис
циплін та банківського права 
ініціювала надання допомоги 
військовослужбовцям Сумського 
реактивного полку, долучившись 
до акції «Ощадбанку». 

Приємно, що цю патріотичну 
ініціативу кафедри цивільно-пра-
вових дисциплін і банківського 
права підтримали керівництво 
академії, інші кафедри та підрозді-
ли вишу, адже всі бажають допо-
могти нашій армії. Сподіваємось, 
що ця посильна допомога сприя-
тиме швидшій перемозі наших 
Збройних Сил у боротьбі за ціліс-
ність і незалежність України.

кладацькому колективу 
вишу за високу відзнаку 
його праці й пообіцяв і 
надалі сприяти плідному 
співробітництву з нашою 
академією. Він наголосив, 
що йому завжди приємно 
бувати в рідних краях і до-
помагати своїм землякам. 
Юрій Сергійович високо 
оцінив рівень нашої акаде-
мі ї , високий професіо-

налізм професорсько-ви-
кладацького складу. 

Увесь колектив Україн-
ської академії банківської 
справи Національного бан-
ку України пишається тим, 
що ряди почесних профе-
сорів навчального закладу 
поповнилися таким видат-
ним ученим, юристом, тала-
новитим керівником і неор-
динарною особистістю.

ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ

 – Ми раді зустрічати вас у на-
шому «Ощадбанку! – звернулася 
до представників академії завіду-
юча ТВБВ №153 В.П. Демченко. – 

Сьогодні наша країна переживає 
складний час. Кошти від реалізації 
придбаних вами казначейських 
зобов’язань «Військові» підуть на 

16 червня 2014 року в приміщенні відділення АТ «Ощад-
банк» відбулася важлива подія. Сюди завітала ціла делега-
ція від УАБС НБУ:  в. о. ректора, професор С.М. Козьменко, 
проректори, декани, представники професорсько-виклада-
цького складу та співробітники академії для того, щоб до-
лучитися до акції, яку проводить АТ «Ощадбанк» відповід-
но до Постанови Кабінету Міністрів України з реалізації 
Казначейських зобов’язань «Військові» на підтримку 
української армії (про це детально розповідається на сторін-
ці АТ «Ощадбанк») 
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Організацію та координацію діяльності 
Центру здійснює завідувач кафедри бан-
ківської справи, доктор економічних наук, 
професор Т. А. Васильєва. 

Приємно, що на рахунку новостворе-
ного центру є вже перші вагомі успіхи. Так, 
Ярина Самусевич стала переможцем регіо-
нального відбору VІІІ Всеукраїнського мо-
лодіжного конкурсу «Новітній інтелект 
України». За результатами експертного 
оцінювання її конкурсна робота на тему 
«Благодійні організації України: як суспіль-
ство може визначити ефективність їх 
діяльності?» була відібрана для участі у фі-
налі конкурсу.

А члени центру Сергій Богма та Анна 
Ласукова отримали грант на участь у робо-
ті VIII сесії Школи європейських студій в 

Україні (EU Study Days in Ukraine), що є 
проектом Представництва Європейського 
Союзу в Україні. Цей грант покривав усі 
витрати на участь у роботі Школи. Заходи 
відбувалися в готелі «Reikartz» (м. Харків) з 
28 травня до 1 червня 2014 року. Анна та 
Сергій мали можливість послухати цікаві й 
корисні лекції відомих експертів, еконо-
містів і політиків щодо різних аспектів  
розвитку відносин між Україною та ЄС. 
Неабияке враження на учасників справив 
також Борис Бурда, який проводив інтелек-
туальну гру «Брейн-ринг» у рамках інфор-
маційної кампанії Представництва ЄС «Бу-
дуймо Європу в Україні!»

Усі учасники VIII сесії Школи європейсь-
ких студій в Україні отримали іменні сер-
тифікати.

В аспірантуру приймаються громадяни 
України, які мають вищу освіту і кваліфікацію 
магістра (спеціаліста).

Вступники подають такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць і 

винаходів (вступники до аспірантури, які не 
мають опублікованих наукових праць і вина-
ходів, подають доповіді (реферати) з обраної 
ними наукової спеціальності);

4) медичну довідку про стан здоров’я за 
формою № 086-О; 

5) копію диплома про закінчення вищого 
навчального закладу із зазначенням одержа-
ної кваліфікації  (особи, які здобули відповідну 
освіту за кордоном, – копію нострифіковано-
го диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських 
іспитів (за їх наявності);

7) рекомендацію вченої ради  або Держав-
ної екзаменаційної комісії (для випускників 
академії);

8) дві фотокартки;
9) копію паспорта.
Паспорт і диплом про вищу освіту пода-

ються вступником особисто.
Вступники в аспірантуру складають конкурс-

ні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з 
іноземних мов (англійської, німецької) в обсязі 
програми для вищих навчальних закладів.

При вступі до докторантури,  
крім того, подаються:

1) розгорнутий план дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора наук;

2) копія диплома про присудження науко-

вого ступеня кандидата наук.
Для прикріплення до вищого навчального 

закладу здобувачем наукового ступеня 
кандидата наук подаються такі документи:

1. Заява на ім’я ректора.
2. Лист-рекомендація або лист-клопотання.
3. Копія диплома про вищу освіту і кваліфіка-

цію магістра (спеціаліста).
4. Список опублікованих наукових праць і 

винаходів.
5. Посвідчення про складання кандидатських 

іспитів (за їх наявності).
6. Копія паспорта.

Документи приймаються  
з 15 серпня до 15 вересня.

За довідками звертатися за телефоном: 
+380 (542) 665 080

Ракурс

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Відповідно до наказу в. о. ректора УАБС НБУ з метою координації діяль-
ності кафедр та інших структурних підрозділів академії щодо активізації 
міжнародного наукового й освітнього співробітництва, академічних обмінів 
студентів, викладачів та аспірантів, стимулювання участі академії в гран-
тових програмах і конкурсах у нашому виші створено Центр соціально-
економічних досліджень та академічної мобільності

У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
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Відкрив науковий фо-
рум і щиро привітав при-
сутніх в.о. ректора УАБС 
НБУ, професор С.М. Козь
менко. Сергій Миколайович  
висловив вдячність за-
рубіжним гостям, які приї-
хали на конференцію, і 
поінформував присутніх 
про те, що завдяки сучас-
ним технологіям до роботи 
конференції залучається 
широке коло науковців із 
різних країн. 

Пленарне засідання 
було розпочато з доповіді 
професора бізнес-школи 
KEDGE (Франція) Еріка Піке, 
який вже кілька років спів-
працює з професором Ко
стюком О.М., регулярно 
відвідує конференції, ор-
ганізовані Міжнародним 
центром з банківської 
справи та корпоративного 
управління, бере участь у 
спільних наукових проектах. 

Його доповідь присвячена 
урокам фінансової кризи 
для системоутворюючих і 
центральних банків. 

Далі слово було надано 
Олександру Деньову, за-
сновнику та директору 
консалтингової фірми AD 
Consulting (Великобри-
танія), який має досвід ро-
боти в Королівському бан-
ку Шотландії (RBS). У своїй 
презентації він запропону-
вав новий підхід до побу-
дови стрес-тестів у банках. 
Виступи ключових допо-
відачів були схвально спри-
йняті аудиторією і виклика-
ли жваву дискусію серед 
учасників. 

Після цього робота 
конференції відбувалася в 
межах чотирьох англомов-
них секцій, у яких взяли 
участь як зарубіжні вчені, 
так і науковці академії. У 
рамках першої секції (голо-

Незважаючи на складну політичну ситуацію в Україні, в академії 
наприкінці травня відбулася традиційна, вже IX Міжнародна нау-
ково-практична конференція «Міжнародна банківська конкуренція: 
теорія і практика». Разом з УАБС НБУ співорганізаторами конфе-
ренції є Міжнародний центр з економічних досліджень глобальних 
ризиків і Міжнародний центр з банківської справи та корпоратив-
ного управління

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРО БАНКІВСЬКУ 
КОНКУРЕНЦІЮ

ва – д.е.н., професор Кос
тюк О.М., секретар – ас-
пірантка Лапіна Ю.Г.) було 
розглянуто доповіді з кор-
поративного управління в 
банках і фінансових інсти-
тутах. Варто зазначити, що 
окремі презентації було 
представлено в режимі 
online. Так, професор Удо 
Брендль з Американського 
університету Дубаї (ОАЕ) 
презентував результати 
свого дослідження зі спе-
цифіки удосконалення 
прак тик корпоративного 
управління в країнах СНД. 
У свою чергу, професор 
СвенОлоф Коллін з універ-
ситету Ліннеус (Швеція) 
зробив доповідь на тему 
множинних функцій ме-
ханізму корпоративного 
управління. 

У малому конференц-
залі відбулося засідання 
другої паралельної секції 
(голова – д.е.н., професор 
Журавка Ф.О., секретар – 
аспірантка Ласукова А.С.). 
Основна тематика роботи 
цієї секції була присвячена 
питанням і проблемам бан-
ківського регулювання та 
нагляду. Першим на обго-
ворення слухачів свою 
пр ез е н тац ію на  те м у 
«Вплив державних гарантій 
на рейтинг банків і відно-

шення до ризику» предста-
вив науковець з Техноло-
гічного університету Фрай-
нбергу Якоб Клейнов (Ні-
м е ч ч и н а ) .  Д о п о в і д ь 
викликала активну диску-
сію серед учасників секції 
щодо основних питань 
методології, яку запропо-
нував доповідач. Наступ-
ними свою доповідь пре-
зентували д.е.н., професор 
Козьменко О.В. та к.е.н., 
доцент Кузьменко О.В. За-
гальна тематика презента-
ції була присвячена мате-
матичній формалізаці ї 
ідентифікації кризи політи-
ко-економічного стану 
країни на основі методів 
оптимізації.

Третя секція конферен-
ції (голова – д.е.н., профе-
сор Лєонов С.В., секретар 
– аспірантка Лисенко В.С.) 
була присвячена обгово-
ренню сучасних тенденцій 
фінансових ринків. 

У рамках четвертої сек-
ції (голова – д.е.н., професор 
Д’яконова І.І., секретар – к.е.н., 
асистент Макаренко І.О.) в 
онлайн-режимі було пред-
ставлено доповідь Алекса 
НікольськоРжевського з 
університету Lehigh (США) 
під назвою «Правило (Тей-
лора) у порівнянні зі свобо-
дою д і ї  у  монетарній 

політиці США», що підго-
товлена у співавторстві з 
Девідом Папеллом і Рук
сандра Продан з універси-
тету Хьюстон (США). 

Завершенням офіційної 
частини конференції став 
виступ заступника голови 
ради Міжнародного Валют-
ного Фонду Роса Лекоу 
(США) з доповіддю щодо 
особливостей діяльності цієї 
міжнародної організації. 

Нагадаємо, що до участі 
в міжнародних конферен-
ціях в академії регулярно 
запрошуються не тільки 
представники академічної 
спільноти та практики з 
фінансових компаній, а й 
високопосадовці регуля-
торних органів (Федераль-
на резервна система, Цен-
тральні банки Великобри-
танії, Нідерландів, Німеччи-
ни тощо), міжнародних 
організацій (Міжнародний 
банк розрахунків з Базеля, 
Міжнародний валютний 
фонд). Взаємодія з такими 
інституціями сприяє за-
кріпленню іміджу академії 
як впливового міжнарод-
ного наукового центру.

Олександр КОСТЮК,
професор кафедри 

міжнародної економіки
Фото Сергія ТИХЕНКА
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Науковий захід було проведе-
но на високому організаційному та 
науковому рівнях зусиллями до-
ктора економічних наук, директо-
ра Інституту управління та еконо-
міки Тетяни Пасько. А учасники, у 
свою чергу, створили дружню, 
теплу атмосферу наукового пошу-
ку та співпраці. Автору цих рядків 
теж випала честь бути запроше-
ною до участі в роботі наукового 
комітету конференції серед почес-
них професорів і директорів Вищої 
школи. 

Мета конференці ї – обмін 
думками та досвідом з питань су-
часного менеджменту та марке-
тингу в різних країнах світу. Ад-
міністраторами та модераторами 
конференції були доктор еконо-
мічних наук Тетяна Пасько та 
студент Школи управління Давид 
Вержбицький, який і відкрив своїм 
виступом конференцію після 
вітального слова пані Тетяни Пась-
ко. Доповідь була присвячена ролі 
бенчмаркетингу в сучасному 
управлінні. Після цього виступила 
студентка цього ж навчального 
закладу пані Марта Станішевсь

ка з доповіддю про роль обліку в 
управлінні в сучасних економічних 
умовах. Першою академію пред-
ставила студентка 4-го курсу спе-
ціальності «Економічна кібернети-
ка» Наталія Ніколаєва з доповід-
дю «Дослідження оптимізаці ї 
маркетингової діяльності на ринку 
мобільних інформаційних систем». 
Далі виступила Олена Єрмакова  
(3 курс, спеціальність «Міжнарод-
на економіка») з доповіддю «Спон-
сорство спортивних клубів як один 
із можливих варіантів отримання 
успіху для фірми». Свої доповіді 
презентували також студенти 3-го 
курсу спеціальності «Міжнародна 
економіка»: Роман Петров («Фор-
мування лояльності споживачів як 
сучасна маркетингова стратегія 
успіху компанії»), Дар’я Казановсь
ка («Негативна реклама – інформа-
ційна зброя маркетологів ХХІ 
століття»), Оксана Пилипенко 
(«Бренд як засіб управління купі-
вельною поведінкою споживача»). 
Доповіді студентів викликали 
жваву зацікавленість та обгово-
рення, що велося англійською 
мовою.

Кафедра міжнародної економіки активно розширює горизонти міжнародного наукового 
співробітництва. Цієї весни студенти та викладачі кафедри стали учасниками конференції 
студентів і молодих учених «Nowoczesne metody zarządzania wobec wyzwań XXI wieku» 
(«Сучасні методи управління у викликах XXI століття»). Конференція відбулася в Ольштин-
ській вищій школі інформатики та управління ім. Тадеуша Котарбінського

КОНФЕРЕНЦІЯ В ПОЛЬСЬКОМУ ОЛЬШТИНІ

NOWOCZESNE METODY 
ZARZADZANIA WOBEC 
WYZWAN XXI WIEKU

конференції. Студенти академії 
прослухали концертну програму, 
а у відповідь виконали Гімн Украї-
ни та народні пісні.

Студенти та викладачі академії 
також зустрілися з керівниками 
Ольштинської вищої школи інфор-
матики та управління ім. Тадеуша 
Котарбінського: професором, до-
ктором Здіславом Ковальчиком, 
проректором, доктором Люциною 
Квятковською та деканом факуль-
тету соціально-економічних наук, 
доктором Ханною Палач. Учасники 
зустрічі обговорювали можливості 
та напрямки подальшої співпраці 
вищих навчальних закладів, пер-
спективи спільної студентської 
наукової діяльності.

Наша делегація мешкала на 
мальовничій території мальтійсь-
кого ордену госпітальєрів, що по-
близу Ольштина. Культурна про-
грама перебування студентів і 
викладачів у Польщі була також 
досить насиченою. Додому ми 
привезли не лише наукові здобут-
ки, а й теплі враження про гостин-
ність,  з якою зустрічала польська 
земля представників академії.

Ольга КВАЧАН,
асистент кафедри  

міжнародної економіки

Науковий комітет відзначив 
ви сокий рівень підготовки та різно-
плановість тематики виступів сту-
дентів академії, науковим керівни-
ком доповідей яких є доцент ка фе-
д ри менеджменту, к.т.н. А.Ф. Бонда
ренко. 

Після конференції в нефор-
мальній обстановці Вармійського 
спортивного клубу відбулася 
зустріч зі студентським науковим і 
співочим гуртком Ольштинської 
вищої школи інформатики та 
управління, який організувала пані 
Тетяна Пасько, та учасниками 
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11-13 травня 2014 року відбулася Міжнародна багатопрофільна на-
укова конференція в Парижі, в якій взяли участь професор, д.е.н.  
О.В. Козьменко, доцент кафедри економічної кібернетики, к.е.н.  
О.В. Кузьменко та аспірантка кафедри менеджменту О.О. Полуляхова. 

Під час конференції свої доповіді представили науковці із 41 країни 
світу, зокрема, з Італії, Франції, США, Японії, Тунісу, України, Росії, Словенії, 
Великобританії, Австралії, Греції, Марокко та інших країн світу.

Виступили на форумі й представники нашої академії. Так, професор 
Ольга Володимирівна Козьменко презентувала доповідь «Математична 
формалізація ідентифікації кризи політико-економічного стану країни 
на основі методів оптимізації». Свою доповідь на тему «Практичні ас-
пекти модулювання стабільного політико-економічного стану країни на 
основі методів багатокритеріальної оптимізації» презентувала також 
доцент кафедри економічної кібернетики, к.е.н. Ольга Віталіївна Кузь
менко.

Під час конференції були обговорені питання математичного моде-
лювання економічних аспектів із науковцями Італії, Франції та Марокко.

За спільної ініціативи Міжнародного центру банківської справи та 
кор поративного управління, що діє під керівництвом професора Кос
тюка О. М. при кафедрі міжнародної економіки академії, та колег з од-
ного з найбільших університетів Італії – Політехнічного університету 
Мілану – в Італії було проведено Міжнародну науково-практичну конфе-
ренцію «Corporate Governance: a Search for Advanced Standards in the Wake 
of Crisis» («Корпоративне управління: у пошуках нових стандартів після 
фінансової кризи»). До організаційного комітету конференції з боку ака-
демії увійшли професор кафедри міжнародної економіки Костюк О. М., 
доцент кафедри міжнародної економіки Костюк О. В., асистенти кафедри 
Говорун Д. А., Афанасьєва О. Б., Мозговий Я. І., аспірантка Лапіна Ю. Г.

Варто зазначити, що представники Центру академії майже повністю 
взяли на себе підготовку до конференції. Цей форум став цілеспрямованим 
продовженням кількарічної співпраці професора академії Костюка О. М. 
та професора Політехнічного університету Мілану – Барбари Монди в 
галузі досліджень корпоративного управління. 

Для участі в конференції зібралися понад 70 експертів з 20 країн світу, 
які представляли провідні університети та організації Європи, Америки, 
країн Азії, Африки та Близького Сходу. Окрім професора фінансів та гло-

КОНФЕРЕНЦІЯ В

КОНФЕРЕНЦІЯ В

ПАРИЖІ

МІЛАНІ

За результатами робочої поїздки науковців академії до Франції 
планується закріпити партнерські зв’язки УАБС НБУ із зарубіжними ви-
шами та відкрити нові перспективи для зміцнення та розвитку нашого 
навчального закладу.

Ольга КУЗЬМЕНКО,
доцент кафедри економічної кібернетики

бальних ризиків Політехнічного університету Мілану Марко Джиорджино, 
ключовим доповідачем був також професор академії Олександр Костюк. 
У своїй доповіді Олександр Миколайович розглянув питання роботи 
представників академічної спільноти в якості незалежних директорів у 
корпораціях. На конференції виступили й інші представники академії. 
Асистент кафедри міжнародної економіки Ольга Афанасьєва у своїй 
презентації представила результати дослідження основних справ, 
пов’язаних із відкликанням бонусів, виплачених вищому керівництву 
банків як результат перегляду та зміни акцентів у політиці винагороди 
праці вищого керівництва світових банків.

Аспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «УАБС НБУ» Юлія 
Лапіна представила на розгляд свою роботу, в якій досліджувала специфіку 
корпоративного управління в інвестиційних банках. 

Представники ДВНЗ «УАБС НБУ» Говорун Д.А. та Мозговий Я.І. презен-
тували дослідження щодо корпоративного управління та корпоративної 
соціальної відповідальності в банках. 

Під час конференції члени Міжнародного центру академії провели 
ряд переговорів стосовно майбутнього співробітництва з іноземними 
партнерами. Зокрема були обговорені перспективні проекти з організації 
міжнародних конференцій у містах Нюрнберг, Париж, Дубаї; участі нау-
ковців академії в міжнародних семінарах на базі Бізнес-школи Варвіка 
(Великобританія).

За відгуками учасників, чергова міжнародна конференція, в організа-
ції якої взяли участь науковці з академії, як завжди, пройшла на високому 
рівні та відзначилась особливою атмосферою цікавого спілкування в колі 
однодумців, зосереджених на вирішенні актуальних наукових проблем. 
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В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

ДЕНЬ ЄВРОПИ В АКАДЕМІЇ

20 травня 2014 року в академії відбулася ціла низка цікавих 
заходів, присвячених Дням Європи в Україні. Спершу у великій 
конференц-залі Наукової бібліотеки УАБС НБУ відбувся акаде-
мічний форум «Перспективи України в гло балізованому світі», 
організований кафедрою фінансів (к.е.н., старший викладач 
Кубах Т.Г., к.е.н., доцент кафедри фінансів Кремень В.М., к.е.н., 
старший викладач Семеног А.Ю., євростудія кафедри фінансів 
«EuroNation») 

У форумі взяли участь учні 
сумських шкіл – Сумська загально-
освітня школа I-IIІ ступенів № 5, 
Сумська загальноосвітня школа I-III 
ступенів № 12, Олександрівська 
гімназія, а також студенти 2-го і 
3-го курсу напряму підготовки 
«Фінанси і кредит» (спеціалізації 

«Фінанси», «Банківська справа»), 
викладачі академії. Серед поваж-
них гостей були запрошені експер-
ти: Н.В. Шаповал – начальник ін-
формаційно-комунікаційного 
відділу Головного управління 
Міністерства доходів і зборів у 
Сумській області; В.А. Патютько 

В атріумі Наукової бібліотеки 
УАБС НБУ відбулися урочистості з 
нагоди Дня Європи. Такі масштаб-
ні заходи в стінах академії прово-
дилися вдруге. Основними органі-
заторами їх стали студенти та ви-
кладачі УАБС НБУ, а також їх мо-
лодші друзі – учні та вчителі 
сумських шкіл.

Свято розпочалося під звуки 
Гімну Європейського Союзу «Ода до 
радості» під прапорами нашої 

держави та європейської спільноти.
До слова запросили заступника 

в.о. сумського міського голови  
С.Я. Пака. Степан Якович, зокрема, 
сказав:

 – Україна знаходиться в цент-
рі Європи, має найбільшу тери-
торію серед європейських держав. 
На жаль, поки що нам бракує 
справжніх європейських цінно-
стей: демократії, верховенства 
права, доступу до якісного навчан-
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– начальник відділу правового 
забезпечення та кадрової роботи 
виконавчого апарату Сумської 
обласної ради; Н.М. Рєзник – ди-
ректор Північного регіонального 
управління АТ «Українська пожеж-
но-страхова компанія».

Відкрив свято в.о. ректора ака-
демії, професор С.М. Козьменко, 
який підкреслив, що академія ціле-
спрямовано і впевнено прямує до 
Європи. Про це свідчить плідне 
співробітництво вишу з більш ніж 40 
ВНЗ, в основному європейськими. 

– Я закликаю сьогоднішніх 
школярів вступати до академії, 
здобувати тут освіту, можливо, 
поліпшувати свою кваліфікацію за 
кордоном, а потім знову поверта-
тися в Україну. Нам спільно потріб-
но будувати цивілізовану євро-
пейську державу, – сказав Сергій 
Миколайович. 

Далі учасникам заходу запропо-
нували прослухати виступи студен-
тів, присвячені цій важливій пробле-
мі. Перед аудиторією виступили: 
Юлія Ходарева, група Ф-03, тема 
доповіді «10 фактів про Європу»; 
Костянтин Коренев, група МФ-32, 
тема доповіді «Трансформація по-
даткової системи України в умовах 
євроінтеграційних процесів»; Вік

торія Койло, група МФ-31, тема 
доповіді «Бюджетна система країн 
Європейського Союзу. Особли-
вості розвитку муніципалітетів»; 
Альона Горбовцова, група Ф-11, 
Маргарита Лакатош, група Ф-12, 
тема – «Розвиток страхового ринку 
України в умовах глобальної єв-
роінтеграції». 

Після цього учасники заходу 
взяли участь у вікторині. Особливою 
активністю відзначилися учні школи 
№ 5. Переможці отримали призи.

Від запрошених експертів ви-
ступила директор Північного ре-
гіонального управління АТ «Україн-
ська пожежно-страхова компанія» 
Н.М. Рєзник, яка коротко поінфор-
мувала про страхові ринки в 
Україні та закликала молодь плідно 
працювати заради європейського 
майбутнього України. 

Підбив підсумки форуму за-
відувач кафедри фінансів академії 
С.М. Фролов. Він подякував усім 
учасникам зустрічі, закликав шко-
лярів поповнювати лави студентів, 
адже в академії справді можна 
отримати гідну освіту. Сергій Ми-
хайлович запевнив присутніх, що 
разом ми зробимо наше життя 
заможним і щасливим!

ня, лікування, можливості гарно 
жити. Нам необхідно докласти 
максимум зусиль до того, щоб ус-
відомити себе європейцями і 
збудувати цивілізовану державу.

На правах господині виступила 
також директор Наукової бібліоте-
ки УАБС НБУ Н.О. Петрина, яка 
звернула увагу на те, що в бібліо-
теці з 2011 року працює Інформа-
ційний центр Європейського Сою-
зу, в якому можна отримати корис-
ні інформаційні матеріали, а також 
долучитися до тренінгів, семінарів, 
«круглих столів», присвячених єв-
ропейському товариству та євроін-
теграції України.

А далі оголосили відкриття 
проекту «Європейський калейдо-
скоп», аби дати можливість пори-
нути в найкращі європейські тра-
диції та культуру, отримати масу 
задоволення та позитивних емо-
цій. Кожна команда презентувала 
свою країну: школа № 12 – Латвію, 
школа № 5 – Люксембург, Олексан-
дрівська гімназія та школа № 8 – 

Італію. Наші ж студенти предста-
вили Румунію. Учасників заходів 
доповнювали ведучі зі своєю екс-
клюзивною інформацією про ту чи 
іншу державу.

Того дня ми мали можливість 
послухати пісні та подивитися 
танці різних народів, отримати 
цікаву інформацію щодо культур-
них надбань, менталітету, особли-
востей національної кухні тієї чи 
іншої країни. Кожна команда ста-
ралася від душі, намагаючись ба-
гатогранно представити «свою» 
європейську країну.

– У сучасному світі, – говорить 
ведуча, – країни Європи об’єд на-
лися на основі спільних людських 
і демократичних цінностей в Єв-
ропейський Союз, співпрацюють 
одна з одною, живуть в єдності та 
дружбі для того, щоб зробити світ 
кращим – досягти стабільності, 
миру та процвітання.

Наталія ДАНИЛЕНКО
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Alma-Mater

ВІДКРИТО ВЕБ-ПОРТАЛ УАБС НБУ!

В АКАДЕМІЇ ВИРУВАВ ЯРМАРОК…

Не секрет, що сьогодні для 
молодіжної аудиторії, якою є наші 
студенти та багато викладачів, Ін-
тернет став мало не другою домів-
кою: саме там юнаки та дівчата 
«живуть», звідти черпають інфор-
мацію, пізнають світ, спілкуються 
з друзями. Академічний сайт, до 
якого ми всі звикли, теж надійно 
вписався в молодіжну систему 
координат. Але життя, технічний 

прогрес ставлять перед нами нові 
виклики. Тому створення сучасно-
го веб-порталу стало справді 
велінням часу. 

Веб-портал – це для нас новий 
крок, останнє віяння технічного 
світу, яке сьогодні широко запро-
ваджують на прогресивних під-
приємствах, організаціях, у вишах. 

Свято розпочалося! До слова 
запрошується головний ініціатор 

Мета цього проекту – створен-
ня платформи для діалогу пред-
ставників бізнесу зі студентською 
молоддю з питань працевлашту-
вання та професійного розвитку 
молодих спеціалістів, а також оз-
найомлення представників ком-

паній-роботодавців із можливо-
стями академії та визначення на-
прямків подальшої співпраці. 
Словом, на ярмарку повинні були 
зустрітися роботодавці та потен-
ційні працівники, познайомитися і 
сподобатися один одному! 

12 червня 2014 року в Науковій бібліотеці УАБС НБУ відбу-
лась історична для нашого вишу подія – відкриття веб-пор-
талу, нового обличчя академії в мережі Інтернет 

та ідейний натхненник веб-порта-
лу академії – в. о. ректора, профе-
сор С.М. Козьменко. 

 – Сьогодні в Національному 
банку України вважають, що в нас 
досить пристойний сайт, однак для 
нас цього вже замало, – поділився 
своїми думками Сергій Миколайо-
вич. – Час рухається вперед, і нам 
потрібен сучасний портал. Споді-
ваюся, те, що ви побачите на 
екрані, вам сподобається. А якщо 
знайдете якісь недоліки, повідом-
ляйте про них розробникам сайту. 
Впевнений, що наш веб-портал 
стане обличчям академії, і всі 
зрозуміють, які ми класні!

Варто зазначити, що над ство-
рення веб-порталу в академії 
разом із фірмою MindK плідно 
працювали адміністрація акаде
мії, директор науково-дослідного 
центру Т.О. Семененко, начальник 
відділу телекомунікаційних систем 
і мережевих технологій А.В. Жма
кін, провідний інженер-програ-
міст С.Ю. Супрун та ін. 

І ось настає урочиста мить. Сим-
волічну стрічку до відкриття но вого 
порталу перерізають професор  
С.М. Козьменко та А.В. Жмакін.

Ведучі вітають присутніх із 
довгоочікуваним відкриттям пор-
талу, а наші юні митці пропонують 
глядачам вокально-хореографічну 
композицію «Гарний сайт», приу-
рочену до важливої події в житті 
академії. 

Затим учасники свята підніма-
ються на другий поверх, до вели-
кої конференц-зали. Там директор 
науково-дос лідного центру  
Т.О. Семененко, начальник відділу 
телекомунікаційних систем і ме-
режевих технологій А.В. Жмакін і 
провідний інженер-програміст 
С.Ю. Супрун зробили презентацію 
нового порталу, розповіли, як ним 
користуватися, де шукати необхід-
ну інформацію, відповіли на запи-
тання присутніх. 

Веб-портал – це живий ор-
ганізм, який буде постійно змі-
нюватися й оновлюватися, по-
повнюватися новою корисною 
інформацією. Тож його організа-
тори запрошують викладачів, 
спів робітників і студентів до 
співпраці. 

Фото Олександра Поліщука

Аби таке знайомство відбулося, 
до здійснення проекту, окрім 
керівництва академії, долучилися 
Регіональний центр підвищення 
кваліфікації та практичної підго
товки студентів, деканати, ви
пускові кафедри, Асоціація випуск
ників УАБС НБУ та багато інших 
компетентних осіб. Звичайно, 
прийшли і «винуватці» заходу – 
студенти ІІІ-V курсів.

Відкрила ярмарок начальник 
Регіонального центру підвищен-
ня кваліфікаці ї та практичної 
підготовки студентів Л.І. Гончаро
ва, яка тепло привітала присутніх 
і побажала плідної роботи. Потім 
до слова запросили в. о. ректора 
академії, професора С.М. Козь
менка.

 – Мені дуже приємно бачити 
в цих стінах роботодавців. Серед 
них багато наших випускників, які 
стали успішними людьми. Наше 
головне завдання – добре підго-
тувати студентів для роботи. Ми 
пишаємося своєю молоддю і, як на 
справжньому ярмарку,  звертає-
мось до роботодавців: «Купуйте, 
наш «товар», не пошкодуєте! – 
сказав Сергій Миколайович. 

Потім на першому поверсі бі-
бліотеки відбувся безпосередньо 
сам ярмарок. Представники ком-
паній-роботодавців надавали ін-
формацію щодо вакансій та мож-
ливостей кар’єрного зростання, 
роздавали рекламний матеріал. Усі 
компанії умовно можна розподі-
лити на групи: фінансовий сектор 
(страхові, аудиторські компанії, 
банківські установи, інші фінансо-
ві посередники); державні підпри-
ємства та організації; юридичні 
компанії; ІТ-компанії. Заходи одно-
часно проводилися в атріумі, літе-
ратурній вітальні, малому конфе-
ренц-залі бібліотеки, де влаштову-
валися презентації та майстер-
класи. Цікаво, що під час ярмарку 
можна було вільно переміщатися, 
послухати кількох лекторів, поспіл-
куватися з різними роботодавцями 
і, можливо, зробити для себе вибір 
чи хоча б один важливий практич-
ний крок до свого майбутнього.

Насамкінець для представни-
ків компаній-роботодавців була 
організована екскурсія академією. 
Гості разом із керівництвом і ви-
кладачами вишу обговорили по-
дальші напрямки співпраці.

11 червня 2014 року в Науковій бібліотеці УАБС НБУ вирував 
багатолюдний ярмарок, а точніше, Ярмарок вакансій «Ака-
демія випускникам–2014»
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ХАХЕНБУРГ 

УНІВЕРСИТЕТ МАТЕА БЕЛА

СТАЖУВАННЯ У ВИЩІЙ 
ШКОЛІ БУНДЕСБАНКУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 
«APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN 
ECONOMICS»

З 24 до 31 травня 2014 року студенти академії Є. Підопри-
гора, В. Полюхович та О. Смик під керівництвом старшого 
викладача кафедри вищої математики та інформатики  
К.А. Дахер взяли участь у науково-практичному семінарі, 
який відбувся на факультеті економіки Університету Матеа 
Бела в Банській Бистриці (Словацька Республіка)

Цієї весни у семінарі взяли участь представники ДВНЗ «УАБС НБУ», 
Університету банківської справи НБУ, Поліського державного універси
тету (м. Пінськ, Білорусь), Фінансової школи Центрального банку Китаю 
Університету Тцінгуа (м. Біджінг, Китай).

Учасники семінару прослухали курс лекцій ректора Університету 
прикладних наук Центрального банку Німеччини, професора Еріха Кел
лера під назвою «Від фінансової кризи до кризи суверенного боргу євро: 
причини та наслідки» та лекцію професора Олівера Крузе «Проблеми 
регулювання діяльності тіньових банків». Ці лекції та практичні заняття 
викликали неабиякий  інтерес та захоплення у студентів-слухачів. Робо-
та в групах, яка передбачала розв’язання студентами кейсів із викори-
станням матеріалів лекцій, була спрямована не тільки на закріплення 
теоретичних знань, а й на активізацію пізнавальної роботи. 

Під час роботи семінару Ірина Д’яконова зробила презентацію ДВНЗ 
«УАБС НБУ», а також провела лекцію на тему «Методологічні засади та 
поточні тенденції банківського регулювання в Україні та Німеччині».

Завдяки п’ятиденному семінару ми здобули  великий багаж знань сучас-
ної теорії та практики використання інструментів антикризового регулю-
вання економіки в розвинутих країнах світу та отримали теплі спогади й 
багато друзів із Німеччини, Білорусі, Китаю та, звісно ж, України.

Ірина Д’ЯКОНОВА,
декан факультету банківських технологій

Згідно з планом студенти прослухали лекції провідних викла-
дачів університету Associate professor Emília Zimková, Dr. Miroslav 
Hužvár, Dr. Jana Špirková, Dr. M. Boďa, Dr. V. Roháčová. Лектори 
були приємно вражені підготовленістю та ерудицією слухачів.

У рамках програми візиту К.А. Дахер на ректораті представила 
словацьким колегам презентацію «УАБС НБУ – вищий навчальний 
заклад європейського рівня», в якій розповіла про структуру 
академії, ї ї науковий потенціал та напрями міжнародного співро-
бітництва. Катерина Анатоліївна також виступила з доповіддю на 
семінарі кафедри чисельних методів та інформаційних систем.

Надзвичайно цікавим був візит до одного з провідних банків 
Словаччини та Чехії – Chekoslovenska obhodna bank, під час яко-

го студенти ознайомились зі специфікою роботи банку.
Культурна програма сприяла зміцненню дружніх стосунків зі 

словацькими колегами, можливості створення нових контактів на 
гостинній землі Словаччини та ознайомленню з історичною спад-
щиною Словацької Республіки.

У результаті тижневого візиту в наших студентів сформувала-
ся система нових теоретичних знань і навичок застосування ма-
тематичних методів і моделей в економіці. Ми домовилися про 
подальшу співпрацю з науковцями Університету Матеа Бела.

Катерина ДАХЕР,
старший викладач кафедри 

вищої математики та інформатики

З 26 квітня до 4 травня 2014 року студенти академії: Д. Бабак,  
В. Верхотуров, М. Следзь, Н. Противень, О. Хмелик, Р. Яценко,  
А. Тимошенко, Ю. Ходарева, Т. Личкун та С. Кононихін під керів-
ництвом декана факультету банківських технологій Ірини Іванівни 
Д’яконової взяли участь у семінарі «Міжнародний тиждень діяль-
ності центральних банків», який було організовано на базі Вищої 
школи Бундесбанку в місті Хахенбург (Німеччина)
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АНАСТАСІЯ БІЛА: 

Зірка Номера

«НЕМАЄ НІЧОГО 
НЕМОЖЛИВОГО!»

– Звідки приїхала до нас така активістка?
– Сама я з Дніпропетровщини. Закінчила Криворізький обласний 

ліцей-інтернат для обдарованих дітей, фізико-математичний клас. 
Документи подала відразу в кілька навчальних закладів: у Кривому Розі, 
Дніпропетровську, Києві та Сумах. І скрізь пройшла на бюджет! Всту-
пати до академії мене загітував сусід, який тут навчається. До цього я 
навіть ніколи не була в Сумах. Але правду кажуть: краще один раз 
побачити, аніж сто разів почути. Коли я побачила цю красиву академію, 
чудові гуртожитки, дізналася, що тут працює багато секцій і гуртків, то 
відразу зрозуміла: це мій виш! Вступила – і ні разу не пошкодувала. 
Тепер уже сама, коли приїжджаю додому, агітую за академію.

 – А в школі ти теж займалася різними справами?
 – Я закінчила музичну школу по класу фортепіано, захоплювалася 

співом. Тепер це допомагає мені займатися в ансамблі «Оксамит». 
Музика надихає мене також на вірші. Ще я непогано малюю. Тому й 
вступала до Дніпропетровської архітектурної академії. Однак, як уже 
сказала, віддала перевагу УАБС НБУ. 

 – Тобі цікаво навчатися в академії?
 – Дуже! Мені подобається, що тут життя вирує і я постійно в русі 

– і в академії, і в гуртожитку. У нас дуже дружна група. Ми весь час щось 
разом проводимо: влаштовуємо цікаві вечірки, навіть  зі своїм дрес-
кодом, ходимо на концерти, у кіно, робимо вилазки на природу. Нас 
увесь час підтримує куратор Олександр Олександрович Курішко. Не 
випадково саме наша група ОА-12 виграла в конкурсі «Ректор, викладач 
і я!». Не нудьгуємо ми і у своєму першому гуртожитку, де я член ради. 
Теж постійно щось влаштовуємо.

 – Розкажи про благодійну діяльність.
 – Разом з іншими студентами я – волонтер «Академії добрих справ», 

якою керує Ганна Анатоліївна Малиш. Ми займаємося різними спра-
вами. Особливо мені подобається відвідувати Сумський центр соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей, позбавлених батьківської опіки. Ми 
так подружилися з цими дітками! Є в мене свої улюбленці – Полінка, 
Саша і Стас. Вони зажди чекають мене з нетерпінням. Ми возили дітей 
реабілітаційного центру в кіно, влаштовували їм фотосесію, вітали з 
днем народження. Малюкам дарували надувні кульки, мильні бульбаш-
ки, фарби, а 15-річній дівчинці вручили косметичку. Ці ображені долею 
дітки почувалися тоді щасливими. Це так приємно – робити подарунки, 
підтримувати тих, хто потребує твоєї допомоги. І, мабуть, корисно нам, 
молодим, побачити, що буває таке страшне явище, як кинуті батьками 
діти, щоб самим подібного не допустити.

– Насте, ти оптимістка?
– Звичайно! Я – щаслива людина. По-перше, у мене дуже хороші 

батьки, які мене розуміють і в усьому підтримують. Я навчаюся у гар-
ному виші. У мене гарна група, чудові друзі, багато цікавих справ. У 
майбутньому хотілося б жити в гармонії: щоб була хороша робота, 
міцна сім’я, щоб були здоровими батьки, щоб вистачало часу на цікавий 
відпочинок. 

У житті я користуюся правилом трьох «Н»: «Немає нічого немож-
ливого!». А ще мені подобається вислів, який любить повторювати моя 
мама: «Хочеш бути щасливим – будь ним!»

– Що б ти хотіла побажати студентам?
– А цього б і хотіла побажати: щоб старалися зробити все, аби бути 

щасливими!
Розмову записала Наталія ДАНИЛЕНКО

Ця симпатична дівчина встигає скрізь: успішно навчатися, 
брати участь у наукових конференціях, бути старостою 
групи, співати в ансамблі «Оксамит», займатися благодій-
ною діяльністю, писати гарні вірші, відпочивати з друзя-
ми… Це – студентка групи ОА-12 Анастасія Біла 

Чтобы сделать меня живее, 
чтобы снова мороз по коже,
чтобы взгляд – и дышать сложнее, 
чтобы: 
– Я полюбил, 
– ...и я тоже!

чтобы возраст – без разницы, сколько, 
и сердца чтоб слились воедино,
– я люблю тебя – ВОТ настолько,
– мне с тобою быть необходимо!

чтобы знать, как нам вместе не спится,
чтобы не говорить о погоде,
– я хочу в тебе не ошибиться, 
– я держу тебя, но ты свободен.

чтобы фото – на лучших из пленок,
чтоб завидовал каждый прохожий:
– у нас будет малыш, ребенок,
– на тебя, я надеюсь, похожий.

чтобы лучше, чем ты – не найти...
а измены – чтоб никогда! 
– Твое сердце в моей груди,
– без тебя я едва жива.

чтобы льдом – но не в силах остыть,
чтобы жить, не как все – на изломе,
– я тебя не смогу разлюбить, 
– лишь тебя...
никого кроме...

Анастасия БЕЛАЯ

Чтоб завидовал каждый прохожий…
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ФАКУЛЬТЕТУ 
БАНКІВСЬКИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

Упродовж тижня, що передував Дню банківських праців-
ників, в академії за традицією проходило святкування фа-
культету банківських технологій. Студенти та викладачі 
взяли участь у цілій низці інтелектуальних, спортивних та 
мистецьких заходів
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Так, вперше відбулися спортивні змагання «Sport Battle» між коман-
дами студентів і викладачів, які представляли 3 свої спеціальності: 
«Банківську справу», «Економічну кібернетику» та «Міжнародну еко-
номіку». І не настільки важливо, що переможцем стала команда 
«Кекси» (спеціальність «Економічна кібернетика»). Головне, що ці веселі 
змагання змогли об’єднати всіх у велику дружну родину.

Кілька днів в аудиторії №132 другого навчального корпусу експо-
нувалася виставка творчих робіт «Натхнення» студентів, викладачів 
факультету банківських технологій та їхніх дітей. Важко виділити най-
кращі роботи, адже кожна з них – це витвір мистецтва талановитої 
людини.

У цей же час біля деканату можна було переглянути студентські 
фотоколажі, присвячені своїм групам, а у вестибюлі другого навчаль-
ного корпусу була представлена жартівлива «фотосушка» «Життя – не 
тільки навчання!».

Завершальним акордом Тижня факультету стало свято в актовій залі, 
яке пройшло в теплій, дружній атмосфері.

На початку заходу декан факультету І.І. Д’яконова тепло привітала 
усіх присутніх із цією приємною подією і вручила грамоти відмінникам 
навчання і переможцям наукових конференцій та олімпіад. 

А потім лайнер «ФБТ» (факультет банківських технологій) під вправ-
ним керівництвом капітана (заступника декана Д.В. Олексіча) та його 
помічника (студентки МЕ-22 Марії Бульдович) відправився в захоплю-
ючий круїз, причалюючи то до одного, то іншого берега і знайомлячись 
із його мешканцями (студентами спеціальностей «Економічна кіберне-
тика», «Банківська справа» та «Міжнародна економіка»). Розпочалися 
веселі та дотепні презентації. Кожна команда своїми сценками, відео-
роликами, піснями та жартами переконувала численних глядачів і 
вболівальників, що саме їхня спеціальність – найкраща. І всім це вда-
лося на славу! Презентації вдало доповнювали виступи талановитих 
учасників художньої самодіяльності академії. 

Підсумком свята стало дружне декламування такого актуального 
на сьогодні вірша Володимира Сосюри «Любіть Україну!». Спершу цей 
флеш-моб розпочали артисти на сцені, його підхопили глядачі, а потім 
уже увесь зал, стоячи, читав заборонені колись рядки поета-патріота:

Любіть у труді, у коханні, в бою,
Як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою – 
І вічні ми будемо з нею!

Від цього своєрідного гімну нашій нескореній Батьківщині – аж 
мурашки по шкірі! На такій високій ноті завершилося це прекрасне 
свято.

Наталія ДАНИЛЕНКО
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Мистецтво

«КАВА В ГОТЕЛІ» 

ДОБРО ВІД НІЖНИХ СЕРДЕЦЬ

З РИММОЮ МИЛЕНКОВОЮ

У галереї «Академічна» відбувся мистецький вечір з доцентом кафедри інозем-
них мов, художницею Риммою Миленковою. Цей захід поєднав у собі відкрит-
тя виставки її робіт (живопис і батик), а також перфоманс. І цього разу Римма 
Володимирівна нас здивувала своєю майстерністю, креативністю, фантазією

В актовій залі другого навчального 
корпусу відбулася благодійна вистава 
в постановці нашого театру-студії «Ку-
раж» «Беда от нежного сердца». Як 
відомо, нещодавно студенти-театрали 
на чолі з керівником Іриною Нєбило-
вою представили на суд глядачів 
прем’єру цієї вистави за однойменною 
п’єсою Володимира Соллогуба. Присут-
ні високо оцінили художню майстер-
ність наших юних артистів 

Розпочався захід із театрального перфо-
мансу у виконанні акторської студії театраль-
ного танцю «Артес» у складі режисера Тетяни 

Корнилової та актриси Інеси Дячкової. Ця фі-
лософська вистава, яка порушила багато бо-
лючих питань сьогодення, органічно про-

Перед початком цього спектаклю ви-
ступив в. о. ректора академії, професор 
С.М. Козьменко:

 – Ми добре розуміємо, особливо останнім 
часом, що найбільша у світі цінність – це людсь-
ке життя, – сказав Сергій Миколайович. – Тому 

переживає за здоров’я сина, молиться, щоб він 
одужав.

Допомогти нашому колишньому студен
тові можемо й ми, адже важко залишатися 
осторонь такого горя. Найголовніше для 
кожного з нас – бути людиною, здатною до
помогти тим, хто потрапив у біду. Олегові 
дуже потрібна наша допомога на оплату 
реабілітації. 

Рах унок «ПриватБанк у»: карта  
№ 5211 5374 0788 2500, Онищенко Надія 
Валеріївна.

А наші глядачі вже встигли долучитися до 
цієї благородної справи ще перед початком 
вистави, зробивши пожертви коштів у спе-
ціально обладнані скриньки.

…Цього дня студенти грали з особливим 
натхненням. Майже професійно виконали свої 
ролі Данило Резніченко, Владислав Березняк, 
Маргарита Швед, Альона Тонконіг, Яна Кала
чева, Євгенія Скороход та Валерія Хавро. І 
хоча п’єса написана в ХІХ столітті, однак звучить 
вона актуально і сьогодні, як і належить 
справжній класиці, адже вона про кохання і 
корисливі мотиви, про пошук долі та про те, 
що справжні почуття не купиш ні за які гроші. 
А ще цей водевіль насичений гумором, пісня-
ми й танцями. 

Глядачі тепло вітали «Кураж», який подару-
вав насолоду від чудової гри і можливість бути 
милосердними.

Керівник студії І.В. Нєбилова щиро подяку-
вала глядачам і запросила їх на нові вистави.

Наталія ДАНИЛЕНКО

довжилася діалогом керівника галереї 
«Академічна» С.І. Побожія з «винуватицею» 
дня Р.В. Миленковою. Сергій Іванович ставив 
своїй візаві прості запитання, а завдяки відпо-
відям Римми Володимирівни перед нами 
розкривався і доповнювався образ знайомої 
та водночас незнайомої художниці, творчої 
особистості.

Кава та валіза – два наскрізних образи ве-
чора: вони постійно присутні у творах Милен-
кової-художниці, саме вони щасливо поєднали 
долі Миленкової як майстра перфомансу та 
студію «Артес». 

 – Ми весь час ходимо з багажем потрібно-
го та непотрібного, постійно щось шукаємо. А 
готелі, валізи, вокзали та кава  – це ніби поза 
часом, це завжди цікавить і надихає на твор-
чість, – сказала Тетяна Корнилова.

У тому, що Римма Володимирівна багато 
подорожує, любить каву і часто п’є її в готелі, 
свідчать численні роботи художниці: «Кава в 
готелі: ранок, день, вечір, ніч», «Вечірня кава», 
«Полудень. Пуста кав’ярня», «Кава з конвалія-
ми» тощо.

До характеристики творів Римми Милен-
кової проситься багато епітетів: майстерно 
виконані, світлі, філософські, загадкові… Вони 
не лише приносять естетичну насолоду, а й 
хвилюють, спонукають до роздумів, пошуків 
істини та сенсу життя. А ще залишають приєм-
ні враження і бажання побачити нові непов-
торні роботи авторки.

у нас і виникла ідея: поєднати приємне з ко-
рисним і зробити цю виставу благодійною, 
запросивши на неї викладачів і студентів ака-
демії. Виручені кошти ми передамо на лікуван-
ня нашого випускника Олега Гаврилюка, якого 
влітку жорстоко побили. Олег потребує опера-
ції, тривалого лікування, а все це – великі 
гроші. Мені дуже приємно, що наші студенти 
погодилися показати цю благодійну виставу. 
Сподіваюсь, що ви отримаєте задоволення, 
подивившись водевіль і залучившись до пре-
красного.

Для довідки. Лихо прийшло ще влітку, 
коли наш молодий земляк, нині мешканець 
Києва, зазвичай пішов у магазин, а… потрапив 
до реанімації. У Києві молоду людину невідомі 
жорстоко побили і залишили помирати. Інци
дент трапився ще 11 серпня, але міліція 
проявляла повну бездіяльність до того часу, 
аж поки кореспондент «Подробностей» 
Веніамін Трубачов не звернувся до правоохо
ронних органів і не провів власне журналістсь
ке розслідування. Цей сюжет був показаний по 
телебаченню. Журналісту вдалося розшукати 
свідків, які бачили, як невідомі позвірячому 
розправлялися з хлопцем. Його не просто 
били, а вбивали. Лише «швидка» врятувала 
Олега  від смерті. Свідки стверджують, що 
одним із нападників був співробітник міліції. 
Напевне, тому слідство й не просувається 
далі…

Олег місяць перебував у комі, а зараз пе
ресувається на інвалідному візочку. Мама 
Олега, Валентина Гаврилюк, дуже сподіваєть
ся, що винних покарають. Але понад усе вона 
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КУБОК 
ПРОФЕСОРА 
В.М. ЗУЄВА

СВЯТО ГРАЦІЇ ТА КРАСИ

СПОРТИВНІ 
ПЕРЕМОГИ

Першого дня гра проходила між командами гуртожитків №1 та №2. Напружена гра закін-
чилася внічию – 1:1. Слід відзначити дівчат збірної команди академії з футзалу, які увійшли до 
складу команди гуртожитку №1, щоб підтримати своїх хлопців.

До фіналу вийшли команди гуртожитку №1 та №2, вигравши перед цим у команди гурто-
житку №3. Упродовж усієї гри рахунок зрівнювався, і все ж таки перемогу виборола збірна 
юнаків і дівчат гуртожитку №1 (вул. Прокоф’єва).

Після закінченні гри старший викладач кафедри фізичного виховання Олександр Афанасі
йович Ткаченко (головний суддя змагання) розповів студентам про колишнього проректора 
академії, заслуженого професора УАБС НБУ В.М. Зуєва, його палке захоплення спортом, майс-
терну гру у футбол. Учасники заходу вшанували пам’ять Володимира Миколайовича хвилиною 
мовчання. Команди були нагороджені грамотами та медалями, а переможці – Кубком. Разом з 
О. А. Ткаченком церемонію нагородження провели асистент кафедри фізичного виховання 
Валентин Вікторович Вербицький, вихователь гуртожитку №1 Лариса Миколаївна Пігуль та 
вихователь гуртожитку №2 Валентина Миколаївна Ворона. Своїх студентів прийшла також 
підтримати завідуюча гуртожитком №3 Аліна Михайлівна Савченко. Дякуємо гравцям за ціка-
ву гру, а вболівальникам – за підтримку!

21 травня 2014 року в спортивному залі 
головного корпусу академії відбулося справж-
нє свято грації, краси та здоров’я – завершаль-
на в цьому навчальному році академіада зі 
спортивної та фітнес-аеробіки. У номінації 
«Танцювальна аеробіка» змагалися 4 команди: 
групи П-11, 12; групи МЕ-21, 22 («Апельсин»); 
група П-23; групи Ф-33, ОА-33. Номінація «Степ-
аеробіка» була представлена такими команда-
ми: група П-31, групи БС-11, 12; групи Ф-31, 32 
(«Flame»); групи ОА-31, 32, група П-13 («Єд-
ність»); збірна команда академії-2. До складу 
суддівської бригади увійшли компетентні ви-
кладачі, тренери.

Кожна команда продемонструвала високу 
виконавську майстерність і отримала дружні 
оплески глядачів. Однак змагання є змагання, 
і члени журі змушені визначати найкращих. 
Отже, у номінації «Степ-аеробіка» першість 
виборола збірна команда академії2. На дру-
гому місці команда, представлена групами 
БС11, 12. Третє місце – у команди П13.

У номінації «Фанк-аеробіка» перше місце 

здобула команда груп МЕ21, 22. Друге місце 
посіла команда груп П11, 12. Третє місце – у 
команди груп Ф33, ОА33. Усі переможці були 
відзначені грамотами. 

А 23 травня 2014 року в спортивному залі 
СДПУ ім. А.С. Макаренка проходила міська 
спартакіада зі спортивної та фітнес-аеробіки 
серед ВНЗ ІІІ-IV р.а. У змаганнях взяли участь 
команди університету-господаря, СумДУ та, 
звичайно ж, збірна команда УАБС НБУ. 

Перше місце вибороли студентки акаде
мії в номінації «Степ-аеробіка» та «Фанк-аеро-
біка». Друге місце в індивідуальному виступі 
посіла наша Оксана Хомета та збірна команда 
академії в номінації «Dance» (склад збірної 
команди зі степ-аеробіки-1). У загальнокоманд-
ному заліку збірна команда академії стала 
бронзовим призером.

Молодці, дівчата! Нових вам перемог у 
красивому спорті!

Тетяна ВЕРХОГЛЯД,
старший лаборант 

кафедри фізичного виховання

Срібний призер  
Міжнародного турніру

У м. Тонсберг (Норвегія) студент обліко-
во-фінансового факультету, МСМК Євген 
Гуцол взяв участь у Міжнародному турнірі 
з легкої атлетики, де став срібним призером 
на дистанції 400 м.

Бронза на чемпіонаті Європи
Знову порадувала нас своїми успіхами 

студентка обліково-фінансового факультету 
Поліна Родіонова, яка на чемпіонаті Європи 
зі стрільби з лука серед юніорів та кадетів 
(Любляна, Словенія) у складі збірної коман-
ди стала бронзовою призеркою, а в особи-
стому заліку – п’ятою. Нагадаємо, що в 
змаганнях взяли участь 326 молодих лучни-
ків із 39 країн Європи. 

Срібна призерка  
чемпіонату України

Протягом 2013-2014 рр. проходив чемпіо-
нат України з хокею на траві. Відбулося чоти-
ри тури, останній з яких проходив у м. Суми. 
За підсумками чемпіонату студентка академії 
Марина Чернякова (група БС-23) стала срібним 
призером у складі хокейної команди вищої 
ліги «Колос» (м. Бориспіль). Окрім цього, 
Марина підтвердила звання кандидата в 
майстри спорту.

Срібний призер у «Київ-Open»
Студент факультету банківських техно-

логій, майстер спорту Станіслав Чорнобаєв 
успішно виступив у Міжнародному турнірі 
«Київ-Open» із настільного тенісу, присвя-
чений Дню Києва. В особистому заліку Стас 
став срібним призером. 

На футбольному полі ЗОШ №9 
відбувся традиційний турнір з 
футболу на Кубок заслуженого 
професора академії В.М. Зуєва
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МіхeR

«СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА»

«МОВОЮ ТАНЦЮ»

ТРИ АЛЬБОМИ  
КЛУБУ ВЕТЕРАНІВ

Як завжди, наші студенти гідно представили академію, проявивши 
свої творчі таланти і виборовши призові місця в чотирьох номінаціях. 
Так, у номінації «Художнє читання» перемогу здобула студентка групи 
П-11 Олена Козинець. У номінації «Хореографія» ІІ місце посів танцю-
вальний колектив «Сузір’я» під керівництвом Л.Г. Крамінської. У номі-
нації «Академічний вокал» ІІІ місце здобула студентка групи ОА-31 
Анна Щербань. У номінації «Естрадний вокал» також ІІІ місце зайняв 
дует у складі Марини Бут (МЕ-21) та Віталія Велітченка (П-03).

Щиро вітаємо наших студентів із перемогами і бажаємо їм нових 
творчих досягнень!

Усіх присутніх тепло привітала проректор 
академії А.Г. Ярова, побажала нашим арти-
стам нових творчих успіхів, а глядачам – при-
ємного вечора. Алла Григорівна вручила 
заслужені нагороди Л.Г. Крамінській та ї ї 
колективу.

На глядачів чекало справді неповторне 
дійство! Вони мали змогу насолодитися чу-

З нагоди Дня Перемоги клуб ветеранів 
академії підготував, а інформаційно-видав-
ничий відділ оформив і випустив альбом 
«Державні нагороди», у якому вміщено 
фотографії та детальні розповіді про бойо-
ві ордени і медалі, якими нагороджувалися 
учасники Великої Вітчизняної війни.

Інший альбом підготувала керівник 
клубу Л.М. Балацька. Ветерани Людмила 
Миколаївна Балацька та Лариса Вікторівна 
Лощина нещодавно побували на виставці 
творів відомого художника Нікаса Сафро-
нова, яка експонувалася в Іллінському ви-
ставкому залі. Людмила Миколаївна зроби-
ла фотографії й упорядкувала цілий альбом, 
присвячений творам креативного митця.

Продовжує поповнюватися новими 
світлинами і третій альбом, присвячений 
життю ветеранів академії: їхнім зустрічам, 
культпоходам, святам. 

З усіма цими альбомами можна ознайо-
митися в клубі ветеранів УАБС НБУ, що, як 
відомо, знаходиться на четвертому поверсі 
медичного корпусу.

Ще про останні дві цікаві події розповіла 
своїм колегам Л.М. Балацька. Обидві вони 
були приурочені до 77-ї річниці від дня 
народження її покійного чоловіка – відомо-
го вченого-економіста, академіка О.Ф. Ба
лацького. 

Нещодавно Людмила Миколаївна взяла 
участь у презентації підручника «Економіч-
ний потенціал підприємств», який вийшов 
у світ за редакцією професора О.Ф. Балаць
кого та професора О.М. Теліженка. Це 
остання книга, написана видатним ученим 
у співавторстві. Захід, у якому взяли участь 
завідувачі кафедр економічного факультету 
СУмДУ, відбувся в аудиторії імені академіка 
Олега Балацького.

З 6 до 8 травня 2014 року в Сумському 
державному університеті проходила тради-
ційна Міжнародна конференція «Економіч-
ні проблеми сталого розвитку», присвячена 
пам’яті О.Ф. Балацького. Окрім українських 
науковців у ній взяли участь колеги з Ізра-
їлю, Польщі, Угорщини, Болгарії та ін. кра їн. 
Нашу академію на цьому науковому форумі 
представляли професор С.М. Фролов, про-
фесор Є.О. Балацький і доцент О.М. Дутчен
ко. Людмила Миколаївна виступила на 
конференції зі вступним словом. Учасники 
заходу побували також на кладовищі, де 
похований О.Ф. Балацький, і поклали квіти 
до його пам’ятника. 

Приємно, що традиції, започатковані 
Олегом Федоровичем, продовжують його 
колеги та вдячні учні. Правду кажуть, що 
людина жива, поки жива про неї пам’ять, 
живі її ідеї та справи.

У СумДу відбувся традиційний міський конкурс-фестиваль 
молодіжної творчості «Студентська весна–2014», у якому 
взяли участь найкращі митці усіх вишів Сум 

В актовому залі навчального корпусу №2 відбувся звітний концерт танцюваль-
ного колективу УАБС НБУ «Сузір’я» (художній керівник-постановник –  
Л.Г. Крамінська) – лауреата всеукраїнських, обласних і міських конкурсів ху-
дожньої творчості, переможця обласного феєричного шоу «СтудДанс». Цей 
концерт «Мовою танцю» був  присвячений Всесвітньому дню танцю

довими композиціями: «Ми», «Пролог», 
«Закарпаття», «Ретро», «Мої сни», «Рок-н-
рол», «Фотосесія», «Схід», «Іспанія», «Коло-
мийка» та ін. Кожна постановка – це окремий 
стиль, ритм, яскраві костюми. І ми добре 
розуміли, що за легкістю та відточеністю 
рухів приховується напружена праця, вис-
нажливі репетиції. 

Кожен виступ «Сузір’я» завершувався 
бурхливими оплесками глядачів. Виступи 
танцюристів органічно доповнили пісні у 
виконанні наших вокалістів Марини Бут і 
Віталія Велітченка.

«Нехай ніколи не закінчується ваша лю-
бов до танцю та гарний настрій!» – такими 
словами попрощалися з учасниками заходу 
ведучі. Напевне, в усіх присутніх надовго 
залишаться приємні враження від цього 
гарного свята мистецтва, творчості та сту-
дентського таланту.
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Олена Козинець


