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Юрій Миколайович Петрушенко,
завідувач кафедри міжнародної економіки,
кандидат економічних наук, доцент

1. Попередні місця роботи: Сумський державний університет (доцент кафедри економічної 
теорії, займав керівні посади заступника завідувача кафедри, заступника декана факультету 
економіки та менеджменту, заступника директора інституту заочної та дистанційної форм 
навчання); Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (директор науково-
методичного центру шкільної економічної та бізнес-освіти); Програма розвитку ООН в Україні 
(координатор мережі ВНЗ-партнерів Програми розвитку ООН в Україні).

2. Головне моє завдання на новій роботі: творити добро самому і допомагати творити 
його іншим… ну, а якщо конкретніше, то: створення середовища, у якому члени кафедри 
міжнародної економіки та студенти цієї спеціальності змогли б розвинути та реалізувати 
свій інтелектуальний і творчий потенціал.

3. Переконаний, що праця у сфері освіти є однією з найблагородніших і найпотрібніших. 
З нагоди професійного свята я хотів би побажати колегам отримувати задоволення від своєї 
праці. Ну, і звичайно, щоб ця праця гідно оплачувалася, і над головою було мирне небо.

Євген Васильович Мішенін,
доктор економічних наук, 
професор кафедри теоретичної і прикладної економіки

1. Попереднє моє місце роботи – Сумський національний аграрний університет, де займав 
посаду завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки.

2. На посаді професора кафедри теоретичної і прикладної економіки УАБС НБУ основні 
мої зусилля як викладача повинні бути націлені  на підвищення якості навчального процесу, 
поглиблення наукової та практичної спрямованості дисциплін «Економіка підприємства» та 
«Інноваційний розвиток підприємства», які я викладаю. Як відповідальний за наукову роботу 
кафедри хочу відзначити, що варто підвищувати активність викладачів за всіма напряма-
ми наукової діяльності, особливо це стосується участі в міжнародних конференціях, напи-
сання монографій, посібників, підручників, статей у фахових журналах, що включені до 
міжнародних економетричних баз.

3. У День освітянського свята хочу щиро побажати всім фізичного й духовного здоров’я, 
професіоналізму, творчих успіхів і, безумовно, миру, злагоди та спокою на всьому просторі 
України!

Цей навчальний рік, як і минулий, теж розпочався з новими 
обличчями в академії. У виші з’явилися нові викладачі, 
завідувачі кафедр, відбулася деяка ротація кадрів. Сьогод-
ні ми хочемо представити вам найбільш впливових особи-
стостей із нового поповнення. Напередодні професійного 
свята редакція попросила їх дати коротенькі відповіді на 
такі запитання:
1. Ваше попереднє місце роботи?
2. У чому Ви вбачаєте своє головне завдання на новій посаді 
в академії?
3. Що б хотіли побажати колегам із нагоди Дня працівни-
ків освіти?

Усі люб’язно погодилися відповісти. Отже, знайомтеся!

НОВІ ОБЛИЧЧЯ АКАДЕМІЇ

БАЖАЮ ОТРИМУВАТИ 
ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД СВОЄЇ ПРАЦІ!

ФІЗИЧНОГО Й ДУХОВНОГО  
ЗДОРОВ’Я!



3«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ  
БАНКIВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ»

№ 9-10 (129-130)  
03.10.2014

ГАЗЕТА  ДЕРЖАВНОГО  ВИЩОГО  
НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ Alma-Mater

Владислава Миколаївна Завгородня,
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін,
кандидат юридичних наук, доцент

1. Моє попереднє місце роботи – доцент кафедри державно-правових дисциплін.
2. Мені пощастило прийти до високопрофесійного колективу. Завдяки моєму попередни-

кові, Дмитру Миколайовичу Лук’янцю, кафедра кримінально-правових дисциплін працює 
злагоджено та ефективно. У той же час цей навчальний рік ми починаємо в нових умовах. 
Тому вважаю, що основне завдання кафедри і моє особисто – дати гідну відповідь на виклики, 
закладені в Законі «Про вищу освіту», який нещодавно набрав чинності, та максимально 
скористатися можливостями, наданими ним академічній спільноті. 

3. Колегам-освітянам, так само, як і всій Україні, сьогодні найбільше потрібен мир. Тож 
миру, єдності та міцної віри в щасливе майбутнє! 

Богдан Володимирович Дерев’янко,
доктор юридичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін

1. Працював на кафедрі господарського та екологічного права Донецького юридичного 
інституту МВС України, де обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента, за-
відувача кафедри. Протягом двох останніх років працював на посаді професора цієї кафедри.

2. Приїхавши до Сум, я дізнався, що є першим в області доктором юридичних наук зі 
спеціальності «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Добре розумію, що 
саме в рамках Української академії банківської справи і, зокрема кафедри державно-правових 
дисциплін юридичного факультету, можна розвивати науку господарського права, переда-
вати досвід і знання аспірантам і студентам, навчати майбутніх банкірів основам право-
вого регулювання господарської діяльності комерційних банків, товарних і фондових бірж, 
страхових компаній, підприємств, установ, організацій та їх об’єднань у різних галузях ви-
робничої та фінансової сфери.

3. З нагоди Дня працівників освіти хочу побажати колегам більше розумних і працьовитих 
студентів, які з вдячністю навчатимуться, у майбутньому стануть висококваліфіковани-
ми фахівцями своєї справи і працюватимуть задля добробуту нашої Батьківщини! Бажаю, 
щоб викладачі академії завжди пишалися своїми колишніми студентами, які на високих 
державних посадах підніматимуть українську банківську систему на якісно новий рівень!

Віктор Михайлович Олійник,
завідувач кафедри економічної кібернетики,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

1. Моє попереднє місце роботи – Сумський державний університет, де займав посаду 
доцента кафедри «Фінанси і кредит».

2. Своє головне завдання на новій посаді в Українській академії банківської справи Націо-
нального банку України вбачаю у створенні таких умов праці, які б дозволили кожному члену 
колективу кафедри підвищувати свій професійний рівень і сповна передавати свої знання 
студентам.

3. У переддень нашого професійного свята хочу побажати своїм колегам добробуту, 
жити дружною академічною сім’єю, разом долати негаразди та вірити, що кожен наступний 
день буде кращим, ніж попередній!

МИРУ, ЄДНОСТІ, ВІРИ  
В ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ!

БІЛЬШЕ РОЗУМНИХ СТУДЕНТІВ!

ЖИТИ ДРУЖНОЮ 
АКАДЕМІЧНОЮ СІМ’ЄЮ!
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ВІТАЄМО ВИКЛАДАЧІВ!

ВДЯЧНІ ЗА МУДРІСТЬ 
І САМОВІДДАНІСТЬ

НИЗЬКИЙ УКЛІН ВАМ  
ДО ЗЕМЛІ!

НОВИХ ВАМ ЖИТТЄВИХ 
ЗВЕРШЕНЬ!

МИСТЕЦТВО НАВЧАТИ МОЛОДЬ

Щороку в цю найромантичнішу пору золотої 
осені до нас приходить свято мудрості, непов-
торності та мистецтва – День працівників освіти.

Цей день особливий, адже присвячений 
людям, які не лише дають знання, формують 
особистості, наповнюють їх духовний та інтелек-
туальний світ, а й плекають людські душі та 
вселяють надію на успішне та яскраве майбутнє.

Шановні викладачі академії! Дозвольте в цей 
святковий день висловити глибоку вдячність за 
Вашу мудрість, професіоналізм, невтомну працю, 
віру в кожного з нас, любов до рідного вишу та 
України, за Вашу самовідданість, покликання 
сіяти в наших  душах іскорки знань, надії та 
впевненості  в завтрашньому дні.

Прийміть найщиріші побажання здоров’я, 
невичерпних сил, терпіння, яскравих і творчих 
перемог, здійснення найзаповітніших мрій і, 
звичайно, поваги та вдячності від студентів, які 
зобов’язані саме Вам більшістю життєвих та 
професійних здобутків.

 Марія МОІСЕЄНКО, 
студентка обліково-фінансового 

факультету

Шановні наші викладачі!
Від щирого серця вітаємо Вас із професійним 

святом – Днем працівника освіти! Ваша професія 
– найблагородніша, адже об’єднує людей щирих 
помислів, сердець, почуттів і навіть самопожер-
тви. 

Щира подяка Вам за любов і турботу, само-
віддане служіння улюбленій справі, терпіння і 
високий професіоналізм!

Ми Вас вітаємо зі святом,
Бажаєм радості багато,
Здоров’я, щастя та натхнення,
Яскравого Вам повсякдення,
Щоб кожна мить запам’яталась,
І щоб незгода десь ховалась,
І Ваш хранитель на плечі,
Щоб з Вами був, викладачі!
Низький уклін Вам до землі,
Зі святом, наші дорогі!

Наталія УШКАЛО, 
студентка юридичного 

факультету

Шановні працівники освіти!
Поздоровляємо Вас із професійним святом!
Ваш вклад у молодь України - це довгостро-

кова перспектива для всіх нас. 
Знання, якими Ви ділитесь з нами, – це той ін-

струмент, який дасть нам змогу бути не тільки 
конкурентноздатними на ринку праці, а й здолати 
будь-які перешкоди на нашому шляху, вирішувати, 
аналізувати і , найголовніше – активно діяти. Ми – 
молодь України, ми її двигун. Але двигун не пра-
цюватиме ефективно без грамотного його нала-
штування. А Ви вправно це робите!

Хочеться побажати Вам наснаги і терпіння в 
навчанні таких, як ми. Сучасна молодь не завжди 
розуміє всієї сили Ваших слів, всієї їх важливості, 
тому хотілося б, щоб Ви ніколи не зупинялися, не 
здавались і не розчаровувалися на своєму шля-
ху. Ваші старання завжди будуть оцінені! Вислов-
люємо  Вам щиру подяку за Вашу повсякденну 
працю!

Успіхів Вам і нових життєвих звершень!
Олександр ПОЛІЩУК, 

студент факультету 
банківських технологій
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Дорогі наші педагоги!
Цього осіннього дня вся країна традиційно відзначає свято представників найгуманнішої та найщирішої професії – учителів, викладачів. 

Немає нічого важчого, ніж навчати: вчити ми всі здатні й навіть схильні, а от навчити дано далеко не кожному.
Ви досконало володієте цим мистецтвом і щедро ділитеся знаннями з усіма студентами. Ваші зусилля обов’язково принесуть країні та світу 

величезну користь - хто знає, яких висот досягнуть Ваші студенти? І немає сумнівів, що кожен із нас у майбутньому зуміє сповна реалізувати-
ся, проявити найкращі свої якості й навідатися до рідної академії, щоб сказати: «Дякую за знання та мудру науку, дорогі наші викладачі!»

Зі святом Вас!
З повагою Олександр НАЗАРЕНКО,

голова студентського самоврядування 
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Нагадаємо, що «Scopus» – бібліографічна та реферативна база 
даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опу-
блікованих у наукових виданнях. Ця база даних індексує понад 20 000 
наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. Також до 
бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали 

Цьогорічна зустріч «YES-2014» проходила в столичному Мистець-
кому Арсеналі й була тематично розділена на 11 секцій: від війни в 
Україні до боротьби з корупцією та децентралізацією. Конференція 
зібрала понад 200 провідних політиків, дипломатів, державних діячів, 
журналістів, аналітиків і бізнесменів більш ніж з 20 країн світу.

За результатами конкурсного відбору заявок цьогорічна випускниця 
академії, магістр зі спеціальності «Фінанси та кредит» Вікторія Койло 
стала учасником цієї престижної конференції. Група «Young Leader», до 
складу якої увійшла Вікторія, була представлена 100 учасниками, котрі 
приїхали на конференцію з різних куточків України та світу.

Протягом трьох днів з групою «Young Leader» спілкувалися відомі 
міжнародні діячі, серед яких – Тоні Блер, прем’єр-міністр Великобританії 
(1997–2007), Жозе Мануел Баррозу, президент Європейської комісії, 
Мохаммед ель-Барадеі (єгипетський дипломат і активний діяч), Джим-
мі Уейльс (засновник Вікіпедії), Річард Бренсон (бізнесмен і засновник 
корпорації Virgin Group – міжнародного конгломерату компаній, що 
працюють у сфері авіаперевезень, мобільного зв’язку, телебачення та 
радіо), Тімоті Снайдер (американський історик, професор Єльського 
університету), Стівен Пайфер (американський дипломат), Ронні Чан 
Чи-чун (японський підприємець і автор праці «Людська природа»), 
Александр Кваснєвський (екс-президент Польщі), Леонід Кучма (екс-
президент України), Петро Порошенко (Президент України), Арсеній 
Яценюк (Прем’єр-міністр України), Віталій Портніков (український 

Академічна Палітра

АКАДЕМІЯ – У SCOPUS

ВІКТОРІЯ – УЧАСНИЦЯ «YES-2014»

ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ – ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ

За даними наукометричної платформи Scopus, станом на 
серпень 2014 року Українська академія банківської справи 
Національного банку України посідає 109-ту позицію

11–13 вересня 2014 року в Києві відбулася ХІ щорічна конфе-
ренція «YES-2014 Yalta European Strategy», організована фон-
дом Віктора Пінчука

У приміщенні Сумської обласної державної адміністрації 
відбулися урочистості з нагоди вручення найкращим студен-
там вищих навчальних закладів Сумщини іменних стипендій 
губернатора
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журналіст і публіцист), Мустафа Найєм (український журналіст), відо-
мий політик Юлія Тимошенко та інші. У рамках зустрічі обговорювали-
ся стратегія розвитку України та Європи, сприяння євроінтеграційним 
процесам в Україні.

За словами нашої випускниці, можна було вільно спілкуватися та 
знайомитися з високоповажними представниками та членами делега-
цій, обговорювати важливі питання та висловлювати власну точку 
зору. «Віктор Пінчук побажав нам завжди бути активними, нічого не 
боятися та розвиватися в подальшому, адже саме за нами майбутнє, 
яке ми творимо разом», – сказала Вікторія.

Людмила РЯБУШКА,
доцент кафедри фінансів

Приємно, що серед цього численного загалу молодих, розумних та 
енергійних були і дві представниці Української академії банківської 
справи Національного банку України – студентка обліково-фінансово-
го факультету Світлана Ковтун і студентка юридичного факультету 
Наталія Мусієнко. Дівчата відмінно навчаються, займаються науковою 
діяльністю, неодноразово ставали переможцями престижних наукових 
олімпіад, активні в громадському житті. Примітно, що обидві, не змов-
ляючись, прийшли на захід у вишиванках.

Присутніх тепло привітали радник голови облдержадміністрації 
Віктор Бобиренко та директор департаменту освіти та науки облдер-
жадміністрації Олена Попова. Вони підкреслили, що влада помітила і 
відзначила їхні досягнення в навчанні, перші перемоги, активну жит-
тєву позицію та патріотизм. 

Від імені всіх студентів-стипендіатів виступила наша студентка 
Наталія Мусієнко. Вона, зокрема, сказала:

 – Сьогоднішня подія дуже важлива для кожного з нас. Іменні сти-

конференцій і книжкових видань. Серед проіндексованих видань 47% 
видаються в Західній Європі, 33% – у Північній Америці, 9% – видання 
Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5% – назви східноєвропейських 
видавців.

До бази даних Scopus включено 120 вишів України. Рейтинг складаєть-
ся проектом «Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse 
Scopus». Повний рейтинг – на сайті проекту.

Тетяна СЕМЕНЕНКО,
директор науково-дослідного центру

пендії голови облдержадміністрації – це інвестиції в наше навчання, 
розвиток, наше майбутнє. Сподіваюсь, що через кілька років наші 
досягнення сприятимуть тому, що на небосхилі яскраво засяє зірка 
вільної, незалежної, високорозвиненої України!
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Євроінтеграція

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В НЮРНБЕРГУ

Ця конференція була організована спільними зусиллями Міжнарод-
ного центру банківської справи та корпоративного управління УАБС НБУ, 
що діє під керівництвом професора О.М. Костюка, та професора Маркуса 
Стігльбауера з університету Ерлангена-Нюрнберга. Цей форум став 
продовженням кількарічної співпраці двох професорів-партнерів. Голов-
ною його метою став аналіз сучасних тенденцій зміни фінансових ринків 
і корпоративного управління, пошуку шляхів підвищення ефективності та 
прибутковості діяльності корпорацій з мінімізацією ризику та виконання 
вимог регуляторів.

До речі, наша участь у конференції стала можливою завдяки підтрим-
ці цього університету та спонсорської підтримки видавництва «Віртус Ін-
терпрес».

Для участі в конференції зібралися експерти з 20 країн світу, які пред-
ставляли відомі університети та організації таких країн, як США, Канада, 
Великобританія, Німеччина, Італія, Іспанія, Бразилія, Південна Корея, Індо-
незія, Малайзія, Південна Африка, Бруней тощо. 

Конференція почалася з вітального слова професора М. Стігльбауе-
ра, професора С. Козьменка та професора О. Костюка, які привітали усіх 
присутніх і побажали, щоб учасники змогли внести свій вклад у розв’язання 
важливих економічних і правових питань, а конференція стала поштовхом 
до створення нових партнерських зв’язків, ділових знайомств.

Під час конференції відбулося жваве обговорення актуальних питань 
корпоративного управління та фінансових ринків. З ключовими допові-
дями на конференції виступили як теоретики, так і практики з означеної 
тематики: Ania Zalewska – професор, Університет Бат, Великобританія; 
Університет Каліфорнії, США (її доповідь стосувалася змін у регулюванні 

щодо корпоративного управління, пошуку шляхів підвищення ефектив-
ності та прибутковості діяльності корпорацій із мінімізацією ризику та 
виконання вимог регуляторів) та Philip Weights – директор, Enhanced 
Banking Governance GmbH, Швейцарія; колишній головний аудитор EFG 
Bank, Швейцарія. Його доповідь стосувалася практичних аспектів корпо-
ративного управління та аудиту в банківських установах, їх трансформації 
в умовах світової фінансової кризи з точки зору практика. 

Професор кафедри міжнародної економіки О.М. Костюк виступив як 
співголова організаційного комітету конференції. Представники центру 
- асистенти кафедри міжнародної економіки Д.А. Говорун та Я.І.  Мозговий 
– головували на секційних засіданнях та виступили з доповіддю про 
специфіку та складнощі банківської діяльності в докризових і посткризових 
умовах, враховуючи останні зміни в банківському середовищі.

Під час конференції члени Міжнародного центру академії провели 
ряд переговорів стосовно майбутнього співробітництва з іноземними 
партнерами. Зокрема були обговорені перспективні проекти з організації 
міжнародної PhD програми, подальших міжнародних конференцій. 

Чергова міжнародна конференція, в організації якої взяли участь на-
уковці з академії, як завжди, пройшла на високому рівні, в особливій ат-
мосфері зацікавленого спілкування в колі однодумців. З кожним подібним 
форумом усе більше науковців і практиків з усього світу дізнаються про 
потенціал академії, що сприяє закріпленню позитивного іміджу нашого 
навчального закладу на міжнародній арені.

Дмитро ГОВОРУН,
асистент кафедри міжнародної економіки

Делегація академії, до складу якої увійшли в. о. ректора, 
професор С.М. Козьменко, професор кафедри міжнародної 
економіки О.М. Костюк, асистенти цієї кафедри Д.А. Говорун 
та Я.І. Мозговий, щойно повернулася додому з Німеччини, 
де в університеті Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (м.Нюрнберг) відбулася Міжнародна науково-
практична конференція «Global Financial Market and 
Corporate Governance: Issues of Efficiency and Performance» 

«Global Financial Market And Corporate 
Governance: Issues Of Efficiency And 
Performance»
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Центр соціально-економічних дослід-
жень та академічної мобільності 
(ARMG) активно працює в напрямку 
розвитку міжнародної академічної 
мобільності студентів і є постійним 
учасником конкурсів за грантовими 
програмами, що передбачають між-
народний обмін студентами для 
проходження навчання та стажуван-
ня. Учасники центру підготували  та 
подали заявку на отримання гранто-
вої підтримки для участі в Тижні 
кре ативності «Werkwoche – 2014» у 
молодіжному центрі Хіршлюх,  
м. Шторков (Німеччина). Відповідно 
до умов конкурсу організатори захо-
ду забезпечують харчування, прожи-
вання, участь у творчих майстернях, 
необхідні матеріали та обладнання

Партнерство

За результатами конкурсу були відібрані представники з Польщі, Німеч-
чини та України. Від академії участь у заході взяли студентки Олена Єрмакова 
та Анастасія  Рибнікова (група МЕ-11). Наші дівчата увійшли до сформованої 
міжнародної групи й отримали можливість здобути нові знання, нові знайом-
ства та море позитивних вражень під час подорожі до Європи.

Організатори проекту представили до уваги молодих людей сім 
творчих майстерень, в одній з яких за допомогою професійних тренерів 
вони мали можливість розкрити свої таланти.

Тиждень креативності традиційно є місцем зустрічі різних поколінь і 
міжнародної спільноти в неформальній атмосфері, що надає можливість 

учасникам отримати практику спілкування іноземними мовами, побачи-
ти і відчути особливості іншої культури (до програми проекту входила й 
екскурсія Берліном), встановити зв’язки з активною молоддю зарубіжних 
країн. Тож дівчата повернулися надзвичайно задоволеними, натхненними, 
сповненими енергії для продуктивної праці в новому навчальному році.

Запрошуємо усіх зацікавлених студентів слідкувати за інфор-
мацією Центру соціально-економічних досліджень та академічної 
мобільності (ARMG) і скористатися можливостями міжнародних 
програм обміну.

Ганна МАЛИШ,
асистент кафедри банківської справи

Цей форум відбувся за сприяння інституту Clute у Сан-Франциско. 
Головна його мета – пошук нових підходів щодо протидії загрозам 
настання кризи на національному та міжнародному рівнях задля 
мінімізації системних ризиків і вдосконалення діяльності економіки у 
світлі посткризових умов розвитку.

У конференції взяли участь понад 100 експертів із 20 країн світу, які 
представляли провідні університети й організації Європи, Америки, 
країн Азії, Африки та країн Близького Сходу. 

Серед ключових доповідачів конференції слід відзначити Андреа 

Міволт з доповіддю на тему: «Internationalisation of VET Services into 
Emerging Markets. The Marketoriented and Integrative Management 
Model» (Open Europe Consulting, Germany) та Ілони Шилєр на тему: «Beta 
Versus Sigma Convergence: Evidence From North America» (University of 
New Brunswick, Canada).

Жваве зацікавлення викликала і моя доповідь на тему «Ukrainian 
Economic Policy As A Part Of European Integration», у якій було розглянуто 
проблематику пошуку об’єктивних системних і суб’єктивних методологіч-
них першопричин затягування економічної стагнації в Україні крізь призму 
визначальних параметричних факторів економічної політики.

Значну увагу на конференції було приділено передумовам розвит-
ку світового фондового ринку в умовах фінансової нестабільності, 
зокрема у виступі Мофліш Алі Альфаджетрі (King Saud University, Saudi 
Arabia), який розглянув особливості формування фондового ринку в 
Саудівській Аравії та його вплив на економічне зростання країни, а 
також Рафаеля Ефрата (California State University, USA), який презен-
тував модель прогнозування індексів ділової активності фондових 
ринків на підставі методів коінтеграційного аналізу.

Відрадно, що з кожною такою конференцією все більше науковців 
з усього світу дізнаються про потенціал нашої академії. Це сприяє по-
пуляризації нашого навчального закладу на міжнародній арені. За 
результатами робочої поїздки планується закріпити партнерські зв’язки 
УАБС НБУ з іншими вишами світу й окреслити нові перспективи. 

Ірина ЛОПАТКІНА,
доцент кафедри менеджменту

«WERKWOCHE – 2014» 

«INTERNATIONAL BUSINESS & 
EDUCATIONAL»

ДО ЄВРОПИ - ЗА ГРАНТОВОЮ ПРОГРАМОЮ

КОНФЕРЕНЦІЯ В КАЛІФОРНІЇ
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Рано-вранці 8 вересня 2014 року біля ТЦ «Мануфактура» 
проходили не бачені до цього масові зйомки креативного 
флеш-мобу «Гімн молодим!»
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ФЛЕШ-МОБ

«ГІМН МОЛОДИМ!»

Це зібрання людей нагадувало 
величезний мурашник, де кожен 
займався своєю справою. Розпочали-
ся репетиції, а потім і зйомки окремих 
фрагментів великого дійства. То тут, 
то там з’являлася з мікрофоном «го-
ловний керівник флеш-мобу» Марина 
Гузь. Як з’ясувалося, досвідчена «ка-
веенівка» не лише вміє готувати до 
перемог студентські команди веселих 
і винахідливих, а й створювати масо-
ве шоу і вміло, ніби невимушено, ке-
рувати величезним колективом. До 
того ж колектив різнорідний – почи-
наючи від малюків у візочках і закін-
чуючи дорослими, самодостатніми 
людьми. Як і передбачалося, у цьому 
загальноміському проекті взяло 
участь не менше 300 чоловік. Акаде-
мію представляло понад 70 чоловік: 
члени спортивної секції зі степ-аеро-
біки та учасники колективу «Флори-
да» академії, танцювального колек-
тиву «City Dance», а також усі бажаю-
чі. До виступів ретельно щодня готу-

валися. Загалом академії в цьому 
дійстві відводилася провідна роль. 
Окрім студентів, у зйомках брали 
участь і молоді викладачі – мами з 
дітками.

Жваво танцюють учасники ко-
лективу «Citіy Dance». Приковують 
погляди сумські екстремали – члени 
грома дського  молод і ж ного 
об’єднання «Екстрімстайл» під керів-
ництвом Кирила Бурлаки: паркур, 
ролики, BMX (маленькі велосипеди). 
Їхні карколомні трюки  захоплюють. 
В іншому кінці майданчика молоді 
стомери стукають у діжки-бараба-
ни. Танцює велика академічна група, 
їх підтримує студентська масовка із 
різних вишів. Студенти УАБС НБУ 
виконують рухи особливо злагод-
жено і майстерно. Та це й не дивно, 
адже за плечима в багатьох – участь 
у неймовірному «Ліп Дабі», яскра-
вий успіх у шаленому «Студ Денсі» 
та багато інших вагомих колектив-
них перемог.

Словом, робота кипить: діти малюють, юніори екстремалять, студенти 
батлують, молодь шумить, гурт співає…

…А почалося все з того, що ініціативна група академії у складі – завіду-
вача кафедри банківської справи, професора Т.А. Васильєвої, провідного 
фахівця науково-дослідного центу С.Л. Хвостова, кандидата економічних 
наук, доцента кафедри банківської справи Н.Г. Євченко, кандидата еконо-
мічних наук, старшого викладача кафедри теоретичної та прикладної 
економіки М.С. Гузь, асистента кафедри банківської справи Г.А. Малиш – 
здобула перемогу з власним проектом «Гімн молодим!» у конкурсі на 
створення флеш-мобу від благодійної організації «Міжнародний благодій-
ний фонд Гарних справ» у рамках програми «Від посмішки стане всім 
світліше!». Мета проекту – показати справжню сучасну молодь України – 
активну, спортивну, позитивну, водночас екстремальну, виховану, відкри-
ту, свідому; створити гімн молоді та його візуалізацію, які б передали стан 
душі, захоплення  та життєві цінності сучасних молодих українців. І це 
вдалося на славу!

У рамках проекту було відзнято кліп на пісню сумського рок-гурту 
«ETSETERA» «Гімн молодим!» (автор Володимир Нянькін).

Після репетицій розпочинаються масові, загальні зйомки. Знімають 
професійні міські відеооператори – Олександр Парфило та Роман Вели-
кород. Завершальний етап флеш-мобу – коли зйомки ведуться не лише на 
камеру, а й за допомогою безпілотного літального апарату – мультикоп-
тера. Він здіймається в небо і фіксує спершу окремих, а потім усіх разом 
учасників масового флеш-мобу. 

Поступово камера віддаляється. Стає видно весь майданчик згори. За 
задумом творчої групи, на екрані має з’явитися лінія, що обводить учас-
ників контуром у вигляді карти України. 

 – Класно все організовано, сподіваємося, що й відеоролик вийде 
гарним, коментує спільну роботу відеооператор Роман.

Ми також надіємося, що незабаром зможемо побачити це неповтор-
не відео, у створенні якого величезну роль виконала академія.

Високо оцінив організацію зйомок і член правління «Міжнародного 
благодійного фонду Гарних справ» Віталій Мотрущенко:

 – Із семи претендентів грант виграла сумська група. І сьогодні бачу, 
що ваша перемога справді заслужена!

Наталія ДАНИЛЕНКО
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ГАЗЕТА  ДЕРЖАВНОГО  ВИЩОГО  
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27-28 вересня 2014 року в спортивному залі головного корпу-
су академії вперше було проведено Кубок ректора УАБС НБУ 
з баскетболу, яке перетворилося на справжнє свято спорту.  

У цих престижних змаганнях взяли участь дуже сильні коман-
ди: «CN-BASKET» (Чернігів), «Герои площадок» (Київ), «Універс-
баскет» (Харків) і наша «УАБС».

Дуже приємно, що останнім часом наша команда значно підвищи-
ла свою майстерність, здобула ряд вагомих перемог і була готова 
змагатися із сильними колективами баскетболістів. Так, у сезоні 2013–
2014 рр. збірна команда «УАБС» успішно виступила на чемпіонаті «Ліги 
Сумщини» з баскетболу серед 12 чоловічих колективів і виборола 
срібло. Значну роль у підготовці команди відіграли тренери – старший 
викладач кафедри фізичного виховання Валентина Василівна Оста-
пенко та граючий тренер Анатолій Анатолійович Максименко.

На Кубку ректора УАБС НБУ честь команди, до якої входять студен-
ти, випускники, легіонери-аматори та викладачі, захищали: Антон 
Бойко (капітан команди), Антон Пащенко, Андрій Максименко, Артем 
Панасюк, Дмитро Тимченко, Олександр Щербатюк, Микита Заяц, 
Андрій Кожем’якін, Микола Котенко, Петро Свистун і граючий тренер 
Анатолій Максименко.

Під час урочистого відкриття чемпіонату в. о. ректора академії, 
професор С.М. Козьменко сказав:

 – Я дуже вдячний усім командам, які прийняли нашу пропозицію 
і приїхали до Сум на ці змагання. Вдячний також тренеру нашої коман-
ди Анатолію Анатолійовичу Максименку та всій кафедрі фізичного 
виховання за активну підготовку до Кубка ректора. І немає значення, 
хто стане переможцем. Ми усі займаємося доброю справою – пропа-
гандою баскетболу, цього прекрасного виду спорту.

Далі до мікрофона запросили почесного президента баскетболь-
ного клубу «Сумихімпром» Є.В. Лапіна:

 – У Сумщини є славні баскетбольні традиції. Бажаю, щоб від сьо-
годнішнього дня розпочалося їхнє відродження! Нехай ці ігри стануть 
відправною точкою в розвитку баскетболу в нашій області!

Забігаючи наперед, можна сказати, що ці побажання Євгена Ва-
сильовича справдилися, оскільки всі учасники турніру продемонстру-
вали злагоджену майстерну гру та волю до перемоги. Але особливо 
приємно, що найкращими серед сильних колективів стала наша коман-
да. 27 вересня «УАБС» зустрічалася в поєдинку з харківською командою 
«Універсбаскет». Ця гра принесла багато хвилювань і задоволення 
нашим вболівальникам. У напруженій боротьбі з гідним суперником 
баскетболісти академії буквально «вирвали» перемогу з рахунком 65:55.

А наступного дня на наших гравців чекала зустріч із ще сильнішим 
супротивником – київськими «Героями площадок». Проте майстерна 
гра наших хлопців, активність вболівальників і рідні стіни сприяли 
перемозі господарів спортивного залу – 79:70. Отже, друге місце вибо-
рола київська команда. Харківська команда стала бронзовим призером, 
вигравши в команди м. Чернігів.

Усі учасники були нагороджені грамотами, книгами та солодкими 
призами. А наша команда заслужено отримала Кубок ректора УАБС 
НБУ. Представники команд відзначили високий рівень організації, а 
судді – дуже якісну гру. І це тільки початок. Ми з нетерпінням чекати-
мемо нових захоплюючих змагань, адже відродження баскетболу на 
Сумщині успішно розпочалося!

Тетяна ВЕРХОГЛЯД

СВЯТО БАСКЕТБОЛУ

ВОЛОДАР КУБКА УКРАЇНИ ЧЕМПІОН СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КУБОК РЕКТОРА – НАШ!

У м. Нова Каховка відбувся Ку-
бок України зі стрільби з лука. Дві 
студентки академії – Поліна Родіо-
нова та Ірина Шерстюк – взяли 
участь у цих змаганнях. І у складі 
збірної команди Сумської області, і 
в особистому заліку Поліна Родіо-
нова стала володарем Кубка.

Відрадно, що наша Поліна впев-
нено здобуває все нові перемоги!

Студент обліково-фінансового 
факультету Федір Савостьян (група 
ОА-42) став чемпіоном Сумської 
області з бігу на дистанції 400 м  
і 200 м, який проходив на базі СДПУ 
ім. А.С. Макаренка. Наш студент 
завоював право захищати честь 
Сумщини та академії на чемпіонаті 
України серед юнаків, який відбу-
деться в жовтні в м. Кіровоград.
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3 вересня 2014 року в атріумі Наукової бібліотеки УАБС НБУ відбувся 
благодійний аукціон «Митці Сумщини – сумським військовослужбов-
цям», спрямований на допомогу нашим землякам-військовослуж-
бовцям, які сьогодні на Сході України захищають цілісність і неза-
лежність держави

МИСТЕЦЬКИЙ АУКЦІОН 

Під час цього аукціону було зібрано близько 120 тисяч гривень. Усі ці кошти 
згодом були витрачені на потреби наших земляків, які воюють у зоні АТО. 

Приємно, що цей захід в академії започаткував цілу серію благодійних аукціонів 
у Сумах. Кошти, виручені від продажу творів мистецтва, теж спрямовувалися на 
придбання необхідних речей для наших воїнів-героїв.

Наталія ДАНИЛЕНКО
Фото Володимира СИТНИЧЕНКА

Ми вже неодноразово писали про те, що колектив 
академії не залишається осторонь буремних подій на 
Донбасі. З початком навчального року знову пожвавив-
ся патріотичний рух в академії. Так, 3 вересня 2014 року 
в Науковій бібліотеці було проведено благодійний аук-
ціон «Митці Сумщини – сумським військовослужбов-
цям». Мета цього аукціону – допомогти нашим бойовим 
землякам, а заодно відродити традиції меценатства на 
Сумщині. Відрадно, що легко знайшли спільну мову 
ініціативна група академії та обласна організація 
Національної спілки художників України, вирішивши 
спільно провести цей захід. Сумські художники люб’язно 
надали для продажу на аукціоні 74 роботи (картини, 
скульптури, вироби із порцеляни). 

Відкрив і провів цей не звичний для академії захід 
один із його ініціаторів та організаторів – науковий 
співробітник науково-дослідного центру С.В. Тихенко. 
Спершу він надав слово військовому із Сумського бата-
льйону територіальної оборони. Заради, власне, цих 
бійців і влаштовувався благочинний захід. Його присут-
ні зустрічали оплесками та стоячи. Захисник щиро по-
дякував нашій академії, Спілці художників і всім, хто 
долучився до аукціону. 

Далі до слова запросили представника від «винуват-
ців» заходу – голову обласної організації Національної 
спілки художників України Івана Гапоченка:

 – Хочу подякувати всім художникам за участь у 
цьому заході, а також за підтримку Банківській академії. 
Відрадно, що деяких робіт, виставлених на аукціоні, вже 
немає: їх купили під час бліц-продажу. Сподіваюсь, що 
і сьогоднішня акція пройде успішно.

Потім виступив в. о. ректора, професор С.М. Козь-
менко, який, зокрема, сказав:

 – Звичайно, ці роботи коштують набагато більше, 
ніж виставлена їх стартова ціна. Проте, на жаль, у цей 
складний час люди не можуть дати за них більше. Дякую 
за те, що художники віддали ці свої твори безкоштовно. 
Адже виручені з аукціону кошти підуть на потреби нашої 
армії. Віримо, що наша спільна акція допоможе зберег-
ти Україну.

Перед тим, як оголосити про початок аукціону,  
С.В. Тихенко ще раз розповів про мету та правила  його 
проведення, подякував місцевим ЗМІ за інформаційну 
підтримку, поінформував, що під час попереднього 
аукціону вже було реалізовано лоти на суму 50 тисяч 
500 гривень. Сергій Володимирович промовив таку 
мудру фразу: «Ми завжди повинні бути в тонусі і діяти. 
Не думайте дурних думок, а краще займіться хорошими 
справами!»

А потім настав час саме для таких добрих справ. 
Незважаючи на недосвідченість, Сергій Володимирович 
досить вправно і динамічно проводив аукціон, впевне-
но стукаючи молоточком: «Продано!». Спершу несміли-
во, а згодом усе впевненіше учасники аукціону підніма-
ли руки, тим самим підвищуючи ціну лоту. Нерідко 
спостерігалися азартні змагання між конкурентами за ту 
чи іншу роботу. І всі раділи, мов діти, адже усвідомлю-
вали, що зібрані кошти дуже необхідні нашим бійцям. 
До речі, діти – вихованці Обласного центру позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю – теж брали 
активну учать в аукціоні, роздаючи кожному перемож-
цю власноруч зроблений голубок з дитячою ручкою і 
добрими побажаннями миру і перемоги – на звороті.

БЛАГОДІЙНІСТЬ
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«ВИБРАНЕ»
СЕРГІЙ ПОБОЖІЙ 

Кожна така виставка в галереї ставала для постійних її відвідувачів 
знаковою подією. Сергій Іванович поставав перед нами як художник 
– зрілий, цікавий, зі своєю неповторною манерою творення. 

Пам’ятаю, як уже 10 років тому в «Академічній» була вперше пред-
ставлена на суд глядачів виставка творів, написаних у техніці пастелі. 
Вона носила оригінальну назву «Відсвіти». Як пояснив тоді Сергій 
Іванович, ці твори були написані не по «гарячих слідах», а згодом, коли 
побачене добре відстоялося в пам’яті та враженнях і набуло нових 
відтінків, образів і навіть символіки та ілюзорності. 

Друга виставка в галереї під назвою «Солярис» відбулася в 2006 
році. Митець познайомив нас зі своїми малюнками графітним олівцем. 
Назва головного твору, як і концепція виставки, були навіяні романом 
С. Лема «Солярис» та однойменним фільмом А. Тарковського.

У 2009 році шанувальники мистецтва мали можливість помилуватися 
творами С. Побожія на черговій виставці, на якій переважали пастелі та 
малюнки. Серед багатьох цікавих робіт особливо вирізнявся твір під на-
звою «Selva Oscura» («Похмурий ліс»), який і дав назву виставці.

 2012 рік. Нова виставка Сергія Побожія «Діалоги у просторі культу-
ри» в галереї «Академічна». Вона була розрахована на підготовленого 
глядача. Тому Сергій Іванович сам проводив своєрідну лекцію-екскурсію, 
аби краще познайомити присутніх зі своїм творчим процесом. 

І ось у вересні 2014 року персональна виставка «Вибране», приу-
рочена до 30-річчя творчої діяльності та особистого ювілею  
С. Побожія,  відкрилася в обласному художньому музеї. Вона увібрала 
найкращі роботи митця. Для широкого загалу шанувальників образот-
ворчого мистецтва нашого міста представлені твори, виконані упро-
довж 1980–2010-х років у техніці пастелі. Тут же можемо побачити 
роботи із зібрання музею: «Батуринська ідилія», «Садиба Линтварьо-
вих».

У вересні 2014 року в Сумському обласному художньому 
музеї ім. Н. Онацького відкрилася персональна виставка 
творів «Вибране» нашого викладача – мистецтвознавця, 
доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сергія 
Побожія, яка стала солідним підсумком 30-річної творчої 
діяльності митця. Цій виставці передували напружена ро-
бота і кілька персональних виставок художника в мистець-
кій галереї «Академічна»
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ДОПОМОГА РІДНИМ ГЕРОЯМ
Відрадно, що допомога співробітників академії нашим рідним, 

землякам, які захищають Україну в зоні АТО, не припинялася і влітку. А 
восени цей рух ще більше пожвавився. Так, у вересні за ініціативи 
профспілок та адміністрації вишу, а також за фінансової участі трудо-
вого колективу УАБС НБУ було організовано збір пожертвувань на 
допомогу бійцям, які знаходяться у зоні АТО та є родичами членів 
трудового колективу академії. Головним завданням було допомогти 
воїнам із теплим одягом і взуттям у холодну пору року. Спільними зу-
силлями було зібрано понад 80 тисяч гривень. Близько 70 тисяч з них 
витрачено на закупівлю необхідних речей. Уже отримано від поста-
чальників майже усі замовлені позиції: 7 бронежилетів ІV класу захисту, 
15 пар зимових чобіт, 20 камуфльованих бушлатів, 2 утеплені балакла-
ви, 14 штук камуфльованих утеплених штанів, 13 комплектів термобі-
лизни, 10 штук нових кевларових шлемів (виробництва Ізраїлю), 15 
флісових курток, 15 подвійних шапок, 2 каремати, 4 зимових спальни-
ки, 2 дощовики, 28 пар теплих чоловічих шкарпеток, 14 пар рукавиць 
тощо. 

Саме ці, вкрай необхідні речі, й замовляли наші бійці. Координато-
ри ініціативної групи «Допомога сумським військовослужбовцям» 
оперативно передають їх на фронт.

Дякуємо усім членам колективу, які відгукнулися на вирішення 
актуальних проблем наших бійців, за розуміння ситуації та патріотизм. 
Особливих слів подяки заслуговують активісти цієї благодійної справи 
– асистенти кафедри міжнародної економіки Ярослав Мозговий і 
Дмитро Говорун та аспірант цієї кафедри Дмитро Рябіченко – за ор-
ганізацію замовлень. 

А загалом з 18 липня до сьогоднішнього дня силами академії під 
час різних благодійних заходів (аукціонів, концертів, колективних та 
індивідуальних перерахувань коштів) було зібрано близько 500 тисяч 
гривень, які витрачені на придбання різної амуніції, медикаментів, 
засобів гігієни (близько 300 тисяч грн.), теплого одягу (близько 150 
тисяч грн.) та інші потреби армії.

Колектив академії продовжує акумулювати кошти на закупівлю 
зимового одягу для особового складу нашого територіального бата-
льйону, який виконує свій патріотичний обов’язок на Сході країни. 

Номер картки у Приватбанку 
4149 4378 3460 1534 
Мозговий Ярослав

Не залишаймося байдужими!

Виступаючі на вернісажі відзначали багатогранні аспекти виставки 
– мистецьку, мистецтвознавчу, педагогічну.

Відкриває експозицію потужний твір «Коріння та стебла мого ми-
нулого», написаний у 2003 році. Він відразу налаштовує глядача на 
вдумливе ознайомлення з творами автора – глибокими й філософсь-
кими, сповненими символів і метафор. Коріння і стебла великого де-
рева, зображеного на картині, – це ніби верхівка величезного айсбер-
га. Що там приховане від наших очей – кожен може здогадуватися і 
домислювати по-своєму. На мою думку, це стосується кожної роботи 
майстра. Вони інтелектуальні й загадкові, нерідко нагадують діалог із 
великими художниками й літераторами («Діалоги з Красовським», 
«Діалоги з Фальком», «Нічні птахи», «Садиба Линтварьових»), або ж 
стають своєрідним творчим звітом про подорожі Україною та за ї ї 
межами («Садиба Г. Тарновського у Качанівці», «У Сокиринському 
парку» тощо). Та найбільше мене вразив «Весняний вітер у Глівіце» – 
своєю експресією, кольоровою гамою, оптимізмом.

Твори спонукають до роздумів, викликають цілий спектр емоцій і 
почуттів та бажання нової зустрічі з роботами майстра. Тож бажаємо 
Сергію Івановичу наснаги на нові творчі здобутки та цікаві виставки!

Наталія ДАНИЛЕНКО
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ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА 

СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

КЛУБУ ВЕТЕРАНІВ – 1 РІК!

Так, представники аматорської телестудії академії «ЗачёtTV» взяли участь у 
суб-фестивалі «Аматорське відео». У номінації «Новини» вони посіли І місце. 
Креативний директор телестудії Юлія Ходарева та її заступник Анастасія Говорун 
були нагороджені Кубком Студреспубліки та подарунками. Усі учасники урочисто-
стей мали змогу ще раз подивитися ролик про Сумську студреспубіку, відзнятий 
нашими телевізійниками.

А студентка УАБС НБУ Альона Чеберяк взяла участь у конкурсі «Міс-Студре-
спубліка». Вона була визнана переможницею в номінації «Міс глядацьких симпатій».

Як бачимо, наші студентки не лише розумні, а й активні, талановиті, вродливі. 
І це справедливо відзначено у всеукраїнському масштабі. Молодці, дівчата! Так 
тримати!

17 вересня 2014 року виповнився рівно рік, як в академії на установчих зборах 
за участі керівництва та профспілкового комітету вишу було створено клуб вете-
ранів. Пенсіонери на чолі зі своїм головою – Людмилою Миколаївною Балацькою 
– за цей порівняно короткий час встигли ще більше здружитися і зробити своє 
життя цікавішим і яскравішим. Ці літні люди з молодими серцями стали активни-
ми учасниками багатьох загальноакадемічних заходів. Часто ветерани відвідува-
ли культурологічні міські заходи, відпочивали на природі.

З першими іменинами ветеранів привітали від імені ректорату та від себе 
особисто проректор УАБС НБУ Л.П. Чижов, помічник ректора О.М. Пожар, голова 
профспілкової організації Л.І. Гончарова. Гості побажали ветеранам мирного неба, 
міцного здоров’я, благополуччя, багато цікавих справ і позитивних емоцій, а ще 
– процвітання клубу. Ветерани, у свою чергу, подякували керівництву та профспіл-
ці вишу за постійну турботу і допомогу, запевнили, що в цьому клубі вони почу-
ваються членами великої дружної академічної сім’ї.

Однієї з останніх субот наші волонтери відвідали дитячий табір «Дружба» (р-н 
Баранівки), де зараз проживають 35 переселенців (із них 20 дітей) зі східних об-
ластей України. Бажаючи хоча б чимось підтримати тих, на чию долю випали 
тяжкі випробування, наші волонтери провели масштабну акцію, у якій взяли участь 
майже всі студенти академії. Завдяки цьому заходу волонтери отримали мож-
ливість реалізувати все, що було заплановано. Вони привезли до табору одяг, 
взуття, іграшки, продукти харчування, а також веселі конкурси та естафети для 
дітей. 

Три години, які студенти провели зі своїми новими друзями, пролетіли, мов 
одна мить, адже брали участь у командних змаганнях і від душі веселилися усі - і 
школярі, і волонтери. Ця зустріч була такою теплою, такою дружньою, що від неї 
залишилися тільки найкращі враження. Ми відчули, що не розчарували дітей, які 
дуже чекали свята. Вони кричали нам услід: «Дякуємо! Приходьте до нас ще! 
Приходьте до нас завтра!»

Наші співвітчизники зі сходу передають щиру подяку всім, хто взяв участь у 
цій акції. Повірте, вони справді потребують підтримки і допомоги.

Ганна МАЛИШ,
асистент кафедри банківської справи

НАГОРОДИ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

ЮВІЛЕЇ

Всеукраїнська студентська республіка цього року провела свої чи-
сленні заходи в селі Рибаківка Миколаївської області. Сюди, на 
Чорноморське узбережжя, з’їхалися студентські активісти майже з 
усієї України. Сумську команду представляли й студенти академії. 
Приємно, що вони не лише брали активну участь у різних конкурсах, 
а й повернулися додому із заслуженими нагородами 

Помічник ретора О.М. Пожар і члени клубу ветеранів


