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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СПІВРОБІТНИКИ!
ЩИРОСЕРДНО ВІТАЄМО ВАС З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ!

Любіть цей світ, живіть із позитивом! 
Обожнюйте наших студентів, адже ми пра-
цюємо заради їхніх сьогоднішніх успіхів і 
майбутньої кар’єри.

Переконаний, що доля прихильна до успіш-
них, ініціативних, комунікативних, творчих, та-
лановитих людей; до тих, хто вірить у себе і знає, 
що в них вистачить сил, аби здійснити свою 
мету. Тож хай доля буде прихильною до вас!

Щиро вітаю всіх своїх колег із професійним 
святом!

Вітаю усіх викладачів і співробітників з 
Днем працівників освіти!

Хочу побажати, щоб нас завжди єднав 
корпоративний дух, прагнення працювати на 
позитивний результат. Якість підготовки 
абітурієнтів, а потім міцні знання наших сту-
дентів – це ніби лакмусовий папірець на під-
твердження позитивного іміджу нашої акаде-
мії. Диплом нашого вишу повинен і надалі 
високо цінуватися не лише в Україні, а й за 
кордоном.

Мої найщиріші вітання колегам з нашим 
освітянським святом!

Насамперед зичу всім міцного здоров’я! 
Не забувайте, що цей безцінний дар необхід-
но не лише оберігати, а й постійно підтриму-
вати. Тож дружіть зі спортом, відвідуйте наш 
манеж, використовуйте широкі можливості 
академії.

А буде здоров’я – будуть і успіхи, і  радість, 
і родинне благополуччя, чого я вам від душі 
бажаю!

С.М. Фролов,
завідувач кафедри фінансів,
доктор економічних наук, професор

Є.О. Балацький,
завідувач кафедри менеджменту,
доктор економічних наук, доцент

О.В. Бойко,
директор  
оздоровчо-спортивного комплексу

ХАЙ ДОЛЯ БУДЕ 
ПРИХИЛЬНОЮ 
ДО ВАС!

ХАЙ НАС ЄДНАЄ 
КОРПОРАТИВНИЙ 
ДУХ!

ЗИЧУ ВСІМ 
МІЦНОГО 
ЗДОРОВ’Я!
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ЗЕМНИЙ УКЛІН ОСВІТЯНАМ!

Ви поєднали свої долі з найбільш благородною і демократичною професією на землі – професією вчи-
теля, педагога, викладача. 

Особливо відповідально працювати у вищому навчальному закладі, адже перед нашими викладачами 
та співробітниками стоять нелегкі завдання – не лише передати студентам міцні знання та професійні на-
вички, а й виховати із вчорашніх школярів дорослих, самодостатніх особистостей, готових вирушати в са-
мостійне життя.

Глибоко поважаємо наших освітян, які гідно справляються зі своїми щоденними обов’язками. Впевнені, 
що найвищою нагородою для вас є вдячність студентів і схвальні відгуки роботодавців. Бажаємо вам і в 
майбутньому добиватися вагомих здобутків на ниві підготовки висококваліфікованих кадрів!

Зичимо вам доброго здоров’я, невичерпної енергії, нових успіхів і завжди молодого серця!
Хай життя кожного з вас буде щедрим на удачу, радість, родинне тепло, любов і безмежне щастя!

З початком нового навчального року в академії відбулися важливі призначення: 
кафедру фінансів очолив доктор економічних наук, професор Сергій Михайлович 
Фролов; кафедру менеджменту – доктор економічних наук Євген Олегович Балацький; 
директором оздоровчо-спортивного комплексу стала Олена В’ячеславівна Бойко.  
Ось що вони побажали своїм колегам з нагоди Дня працівників освіти

Alma-Mater

З повагою
Ректорат Української академії банківської справи Національного банку України

ЗІ СВЯТОМ, ДОРОГІ КОЛЕГИ!
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Креатив

ЯСКРАВИЙ ДЕНЬ ЗНАНЬ 

Цього року урочистості з нагоди Дня 
знань та посвяти першокурсників у 
студенти відбувалися на площі біля 
Наукової бібліотеки УАБС НБУ. Як 
завжди, святкування проходили цікаво, 
проте нині вони були по-особливому 
динамічними й по-молодіжному креа-
тивними

ще одну: запровадити наші корпоративні 
краватки та бандани, якими будемо відзначати 
викладачів і студентів за особливий внесок у 
розвиток академії. Першу таку краватку я б 
хотів вручити відповідальному секретарю 
приймальної комісії, який плідно попрацював 
влітку і з яким уже встигли познайомитися всі 
першокурсники, – Богдану Івановичу Сюркалу.

Далі учасників свята тепло привітали пред-
ставник Департаменту персоналу Національ-
ного банку України Н. А. Ткаченко, засновник 
академії, професор, почесний громадянин Сум  
А. О. Єпіфанов, голова Сумської облдержад-
міністрації Ю.П. Чмирь, голова Сумської обла-
сної ради Г.В. Михайленко, міський голова Сум 
Г.М. Мінаєв. Усі вони підкреслили, що УАБС НБУ 
– виш європейського зразка, і студентські роки, 
проведені в ньому, стануть найкращими в 
житті юнаків і дівчат. 

Даючи інтерв’ю нашій телерадіостудії 
««ZachёtTV», Ю.П. Чмирь сказав: «Академія 
була, є і буде візитною карточкою Сумщини!»

Коротенькі офіційні виступи чергувалися з 
концертними номерами самодіяльних артистів 
академії. Своє мистецтво подарували глядачам 
вокальний ансамбль «Оксамит», танцюваль-
ний колектив «Флорида», вокальний дует у 
складі Світлани Богомаз та Віталія Велітченка, 
учасники збірної команди зі спортивної та 
фітнес-аеробіки, а також команда КВН академії 
«Картуш».

…А згодом свято ніби дещо змінило тональ-
ність, зазвучало в іншому, запальнішому ритмі. 
Це вже студенти почали діяти за своїм, більш 
розкутішим та динамічнішим сценарієм – з 
молодіжними жартами, приколами та креати-
вом. Наприклад, старшокурсники своїми доте-

Спершу ведучі надали слово в. о. ректора 
Української академії банківської справи Націо-
нального банку України, професору С.М. Ко зь-
менку. Звертаючись до першокурсників, він, 
зокрема, сказав:

– Ви – однолітки академії. Саме в 1996 році 
був створений наш навчальний заклад, «бать-
ками» якого стали Національний банк України 
та засновник і перший ректор академії – Ана-
толій Олександрович Єпіфанов. Впевнений: 
ви ніколи не пошкодуєте, що вступили до УАБС 
НБУ, адже це – один з найкращих вишів Украї-
ни, у якому створені прекрасні умови для на-
вчання та відпочинку. Наша академія багата на 
традиції. А сьогодні ми хочемо започаткувати 

пними характеристиками представили ма-
гістрів, провели перекличку студентських груп 
першокурсників, запропонували їм скласти 
жартівливу клятву, у якій вчорашнім школярам 
довелося пообіцяти не лише напружено на-
вчатися, а й відвідувати всі заняття, «а якщо і 
пропускати їх, то лише у зв’язку з почуттям 
шаленого кохання»; не списувати, а якщо й 
вдаватися до цього, то «лише з написаних 
власною рукою шпаргалок, без помилок та 
непомітно, використовуючи усю свою кміт-
ливість і винахідливість».  І все в такому ж дусі… 
А потім під звуки Гімну академії було символіч-
не вручення наймолодшій братії студентського 
квитка, монетний феєрверк («Нехай цей гро-
шовий дощ стане для всіх благословенням до 
підкорення нових вершин!», наостанок – най-
цінніша інформація від бувалих студентів: 
«Столовка» – там, банкомат – там!».

Новоспечені студенти не поспішали розхо-
дитися. Знайомилися,  жартували, фотографу-
валися. Сподіваємося, що веселе і яскраве 
свято дало позитивний імпульс для плідної 
роботи та змістовного відпочинку в новому 
навчальному році.

На фото: в. о. ректора С. М. Козьменко з магістрами академії
На фото: голова  

Сумської ОДА Ю. П. Чмирь

Символічний студентський квиток

На фото: наші першокурсники

Фото Володимира Ситниченка

На фото: команда КВН «Картуш» На фото: наші першокурсники
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«ЛЮБОВ І ПРАЦЯ – НАЙКРАЩІ ФОРМИ 
СТРАХУВАННЯ УСПІШНОГО ЖИТТЯ» 

ОЛЬГА КОЗЬМЕНКО:

– Ольго Володимирів-
но, наскільки нам відо-
мо, ця премія присуд-
жується не тільки нау-
ковцям?

– Щорічна премія у 

сфері страхування в Україні 
присуджується з 2010 року. 
Призначається вона всім 
діячам страхового ринку: 
ч л е н а м  г р о м а д с ь к и х 
об’єднань страховиків і 

Нещодавно доктор економічних наук, професор кафедри економічної 
кібернетики О. В. Козьменко стала дипломантом Щорічної премії у сфері 
страхування-2013, засновником якої є Всеукраїнська благодійна органі-
зація «Фонд Олександра Сосіса». Ольга Володимирівна відзначена у 
номінації «За вклад у розвиток страхової науки». Безперечно, престиж-
на нагорода стала закономірним результатом напруженої праці досвід-
ченого науковця у цій тематиці і загалом її багаторічної плідної викла-
дацької діяльності

представникам ЗМІ, які 
висвітлюють страхову те-
матику і, звичайно, викла-
дачам і професорам на-
вчальних закладів, авторам 
наукових робіт.

– Ви працюєте в ака-
демії з дев’яносто вось-
мого року і, мабуть, за 
цей час підготували ба-
гато наукових праць зі 
сфери страхування?

– За ці роки встигла опу-
блікувати понад 70 наукових 
та навчально-методичних 
робіт з цієї тематики. 

– Які з них для Вас 
найважливіші?

– До таких можна від-
нести монографії : «Страхо-
вий і перестраховий ринки 
в епоху глобалізації», «Нові 
вектори розвитку страхо-
вого ринку України», «Тра-
диційні методи управління 
ризиком», «Рейтингування 
с трахових  компан ій  і 
розрахунок страхових та-

рифів на базі використання 
економіко-математичних 
методів». 

– Знаємо, що Ви – го-
ловний редактор міжна-
родного журналу «Insu
rance Markets and Com
panies: Analyses and Actu
arial Computations». Хто 
автори статей цього 
видання?

– Тут публікуються про-
відні науковці з таких країн, 
як США, Китай, Швеція, 
Іспанія, Австрія, Австралія, 
Ізраїль, Італія тощо.

– Ви часто є науко-
вим керівником на захи-
стах дисертацій у сфері 
с т р а х у в а н н я .  Ко м у 
останнім часом допомо-
гли подолати важливий 
рубіж на шляху науки, 
чиєю роботою керували?

– Наприклад, протягом 
останніх двох років на здо-
буття наукового ступеня 
доктора економічних наук 

захистилися Анастасія Ми-
колаївна  Єрмошенко (тема 
праці – «Механізм інтегра-
цій страхових компаній з 
банками») та Ганна Вік-
торівна Кравчук («Методо-
логічні засади управління 
конкурентоспроможністю 
страхових компаній»). А кан-
дидатами економічних наук 
із «страховою тематикою» 
стали Антон Бойко та Оле-
на Пахненко. 

– Окрім цього, Ви ке-
руєте Міжнародним цен-
тром наукових дослід-
жень теорії та практи-
ки страхування. Хто 
входить до складу до-
слідницької групи?

– У центрі, створеному 
в академії, діє дослідницька 
група, до якої входить пе-
реважно наша талановита 
молодь. Взагалі, «наукових 
синів і дочок» у мене бага-
то: докторант, доцент кафе-
дри економічної кіберне-

На фото: проф. О. В. Козьменко з аспірантамиНа фото: Голова Нацкомфінпослуг України Б. Візіров, проф. О. Козьменко,  
засновник Благодійного фонду О. Сосіс

На фото: проф. О. В. Козьменко
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На фото: проф. О. В. Козьменко з аспірантами

На фото: О. В. Козьменко з аспірантами

На фото: проф. О. В. Козьменко з авторським колективом монографії  
«Страховий та перестраховий ринки в епоху глобалізації»

Особистості

тики Ольга Кузьменко, 
аспіранти Вікторія Роєнко, 
Сергій Рубан, Олег Рубан, 
Варвара Лисенко, Дар’я 
Абрамітова та багато інших. 
Отримую велике задово-
лення від співпраці з моло-
дими науковцями, від того, 
що чомусь я можу їх навчи-
ти, а чомусь і самій повчи-
тися у них.

– Розкажіть, будь ла-
ска, детальніше про це-
ремонію нагородження.

– Кілька років мене за-

прошували на щорічні уро-
чистості з нагоди вручення 
премій. На цьому респек-
табельному заході ви ніби 
потрапляєте в атмосферу 
телепередачі «Світське 
життя»: у церемонії беруть 
участь представники Вер-
ховної  Ради,  Кабінет у 
Міністрів, Нацкомфінпо-
слуг, керівники страхових 
компаній, провідні викла-
дачі – словом, страхова 
еліта України. А в цьому 
році ми вибороли перемо-

гу з науково-методичною 
розробкою на тему «Стра-
хування ризиків стихійних 
явищ та  тех ноге нни х 
аварій». Вручення пре-
стижної премії для мене 
стало і несподіванкою, і, 
звичайно, радісною по-
дією! Вважаю премію на-
шою спільною перемогою, 
адже поряд зі мною над 
темами страхування пра-
цювали наші молоді нау-
ковці – аспіранти та докто-
ранти.

– Ви розповіли про 
своїх «наукових дітей». А 
як Вам вдається поєдну-
вати свою професорську 
ношу з обов’язками дру-
жини, матері трьох вла-
сних дітей…

– …і бабусі двох онуків! 
Звичайно, на кожному жит-
тєвому етапі були свої труд-
нощі: спочатку – бути сту-
денткою з малою дитинкою 
на руках, потім 10 років 
жити із сім’єю в одній кім-
наті в гуртожитку, сьогодні 

– намагатися встигнути 
скрізь. А щоб це вдавалося, 
треба правильно себе ор-
ганізувати. Мені пощасти-
ло: у мене велика дружна 
родина, яка мене в усьому 
підтримує. Я ж допомагаю 
старшій доньці з онуками. 

– Ваш «рецепт» ус
піху?

– «Рецепт» звичайний:  
– необхідно багато працю-
вати і любити те, чим зай-
маєшся…

Бесіду записала  
Наталія ДАНИЛЕНКО

На фото: проф. О. В. Козьменко з аспірантами та студентами
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Нещодавно у великому конференц-залі 
Наукової бібліотеки УАБС НБУ відбулася важ-
лива подія в житті академії: церемонія при-
своєння звання почесного професора УАБС 
НБУ поважному гостю – ректору Університету 
прикладних наук Бундесбанку (Німеччина) 
Еріху Конраду Келлеру.

Нагадаємо, що Еріх Конрад Келлер – ректор 
Університету прикладних наук Бундесбанку з 
2006 року. Професор Келлер є також Головою 
Сенату Університету прикладних наук Бундес-
банку, членом ради ректорів регіону Рейнлан-
ду. Високого звання почесного професора 
академії професор Келлер удостоєний за 
сприяння у вирішенні важливих завдань роз-
витку академії на міжнародному рівні, участь 
у розробці спільних проектів освітньої і науко-
вої діяльності, за його особисті успіхи у вирі-
шенні важливих завдань суспільного розвитку, 
за високий професійний авторитет в освітянсь-
ких колах та в суспільстві.

Упродовж багатьох років студенти, аспіран-
ти та викладачі академії мають змогу підвищу-

вати свою кваліфікацію в Університеті приклад-
них наук Бундесбанку. За роки співпраці десят-
ки студентів і викладачів академії взяли участь 
у семінарах, під час яких вони отримали важ-
ливі знання з функціонування фінансової і 
банківської систем Німеччини і Європейського 
Союзу, банківського нагляду, правових питань 
роботи центральних банків, економіки в ціло-
му. Під час перебування в Німеччині виклада-
чі і студенти академії постійно відзначають 
тепле, доброзичливе ставлення з боку колег 
Вищої школи Бундесбанку, бездоганно органі-
зовану програму навчання та дозвілля. 

У січні 2012 року за ініціативи професора 
Келлера було підписано Меморандум щодо 
спільного проведення міжнародних семінарів 
для студентів і викладачів з чотирьох універ-
ситетів: Білорусі, України та Німеччини. У най-
ближчій перспективі до Меморандуму мають 
приєднатися Банківська школа Банку Росії та 
Школа фінансів Університету Цинхуа (Китай).

…Під звуки Гімну академії студенти вносять 
і одягають на поважного гостя атрибути поче-

Як завжди, плідним і цікавим видався 
останній візит до академії завідувача кафедри 
міжнародних відносин Школи бізнесу у Познані 
(факультет у м. Хожув, Польща), почесного 
професора університету Жана Моне Євро-
пейського Союзу, почесного професора нашої 
академії Йозефа Хабера. Польський гість мав 
ділову зустріч з в. о. ректора УАБС НБУ, профе-
сором С.М. Козьменком та провідними викла-
дачами вишу. Для студентів старших курсів пан 
Хабер прочитав лекцію англійською мовою 
«Європейський Союз та його глобальні конку-
ренти». 

Великий інтерес у наших викладачів і сту-
дентів викликала презентація книжки Йозефа 
Хабера «Сумські етюди», написаної під вра-
женнями, отриманими  під час минулих візитів. 

Книга написана польською мовою і видана в 
одному з польських видавництв. Як пообіцяв 
в. о. ректора академії С.М. Козьменко, незаба-
ром «Сумські етюди» будуть перекладені на 
польську мову і видані в інформаційно-видав-
ничому відділі академії.

Та особливо, напевне, запам’ятаються пану 
Хаберу урочистості з нагоди відкриття в Сумах 
фонтана «Європейський», які проходили в 
рамках святкування Дня міста. На цих заходах 
відбулася ще одна знакова, зокрема для ака-
демії, подія: нашому гостю було вручено По-
чесну відзнаку Сумської міської ради «За за-
слуги перед містом» ІІІ ступеня. Цієї високої 
нагороди польський партнер і друг удостоєний 
«За значний особистий внесок у розвиток 
міжнародних відносин, плідну співпрацю в 

Партнерство

ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР АКАДЕМІЇ

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ

ЕРІХ КЕЛЛЕР

ЙОЗЕФА ХАБЕРА

сного професора – мантію та магістерку.  
А в. о. ректора УАБС НБУ професор С.М. Козь-
менко з теплими словами привітання вручає 
йому диплом, який документально засвідчує 
про присвоєння гостю високого звання. 

Еріх Келлер щиро подякував керівництву 
академії та всьому професорсько-викладаць-
кому колективу за високу відзнаку його праці. 

«Сьогодні – один із найщасливіших днів у моєму житті. Я відчуваю 
не лише радість від виявленої мені честі, а й обов’язок працювати ще 
краще для розвитку вашої, а тепер уже й моєї академії!»

«Для мене це велика честь – бути одним із вас, жителів Сум, праців-
ників Банківської академії. Ще одним свідченням моєї любові до вас 
стала моя книжечка «Сумські етюди», у якій я поділився думками про 
своє друге рідне місто»

організації навчального процесу, активну 
участь у суспільному житті Сум та з нагоди Дня 
міста».
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Інна ПЕДЧЕНКО:
 – Мені дуже сподобалася ця поїздка. З неї  

я почерпнула багато корисної інформації. 
Знайомство з Банківським інститутом Високої 
школи, з фінансово-кредитними установами 
Чехії, захоплюючі лекції професіоналів – усе 
це збагатило багаж знань і, безперечно, зна-
добиться для моєї майбутньої кар’єри. Я щиро 
вдячна рідній академії за цей цікавий практич-
ний семінар.

Світлана ПЕДЧЕНКО:
 – На мене сильне враження справило 

відвідання Центрального банку Чехії та лекція 
ї ї співробітника В. Колмана про особливості 
функціонування Центрального банку Чехії та 
специфіку банківського регулювання. Відчува-
лося, що це справжній професіонал-практик, 
який всебічно володіє інформацією. Сподоба-
лася також екскурсія до музею грошей при 
Центральному банку Чехії, де ми могли ознайо-

митися з еволюцією грошової системи цієї 
країни. Це тим більше цікаво, що в академії є 
свій подібний музей і ми вже дещо компетен-
тні у цій справі.

Дар’я БОНДАРКОВА:
 – У Чехії переді мною стояло непросте 

завдання – здійснити презентацію свого нау-
кового дослідження на тему «Тіньова економіка 
та зведений бюджет в Україні». Звичайно, 
хвилювалася, але все пройшло успішно. Відчу-
валося, що присутні з інтересом слухали мою 
доповідь, ставили запитання. Приємно було 
почути схвальні відгуки про свій виступ. 

Вікторія КОСЕНКО:
 – Я теж презентувала за кордоном свою 

роботу «Державне регулювання фінансового 
сектору». Обговорення виступу перетворило-
ся на справжню дискусію щодо порушених 
актуальних питань, у якій взяли участь студен-
ти та викладачі Банківського інституту Високої 

НАВЧАННЯ В ГОСТИННІЙ ЧЕХІЇ

Партнерство

Цього року, як і раніше, представники академії мали змогу відвідати братню 
Чехію. Доцент кафедри фінансів Н.Г. Пігуль разом зі студентами обліково-фі-
нансового факультету Дар’єю Бондарковою, Вікторією Косенко, Інною та Світ-
ланою Педченко, а також студентами факультету банківських технологій Анто-
ном Рабушенком та Людмилою Струк побували в Банківському інституті Висо-
кої школи (м. Прага). У рамках програми практичного семінару студентам ака-
демії свої лекції прочитали як викладачі Банківського інституту, так і 
співробітники фінансово-кредитних установ, зокрема Центрального банку Чехії, 
Чеської банківської асоціації, Чеського комерційного банку, Міністерства фінан-
сів Чехії. Лекції читались англійською та російською мовами. Наші студенти 
отримали свідоцтва про участь у V практичному семінарі «Особливості функціо-
нування кредитних та фінансових установ Чеської Республіки»

школи. Така невимушена розмова з фахових 
питань для нас особливо цінна.

Антон РАБУШЕНКО:
 – Мені найбільше запам’яталася лекція 

професора кафедри банківської справи Бан-
ківського інституту Праги Жбинека Калабиса, 
який зосередив свою увагу на одній з найбільш 
актуальних світових фінансових проблем – 
участі банків у процесі «відмивання брудних 
грошей». Він компетентно розкрив суть таких 
операцій і розповів про їх наслідки. А взагалі, 
цікаво було слухати як викладачів інституту, 
так і практиків-професіоналів. Ми, мов губки, 
намагалися увібрати в себе найкориснішу ін-
формацію.

Людмила СТРУК:
 – Варто згадати про теплий, гостинний 

прийом чехів, чудову організацію нашої про-
грами, створення комфортних умов для про-
живання. Особливо світлі враження залиши-
лися після спілкування зі студентами та викла-
дачами, дискусій, розмов, екскурсій до Карло-
вих Вар та Відня. А яка чарівна Прага у різний 
час доби! Недарма її вважають одним із най-
красивіших міст у світі. Варто було поїхати хоча 
б для того, щоб походити неповторними 
празькими вулицями!

Наталія Георгіївна ПІГУЛЬ:
 – Рада, що мені випала така нагода – 

відвідати Банківський інститут Високої школи 
в Празі з нашими найкращими студентами. Ця 
поїздка корисна як для студентів, так і для 
мене. Приємно, що в нас відбулася зустріч із 
завідувачем кафедри фінансів та економічних 
дисциплін, професором Павелком з приводу 
співпраці між двома навчальними закладами 
та обміном студентами у рамках практичних 
семінарів. Окрім цього, була схвально прийня-
та ідея щодо подальшого обміну та залучення 
до програми студентів з інших університетів-
партнерів. Упевнена, що від такої співпраці 
виграють усі.

Наостанок хотіла б звернутися до 
студентів молодших курсів: шанс поїхати 
на семінар за кордон є в усіх, але для цього, 
звичайно, треба постаратися: необхідно 
успішно навчатися, брати активну 
участь у науковій діяльності академії та 
добре знати англійську мову. А головне – 
мати перед собою таку мету і прагнути 
втілити її в життя!На фото: Н.Г. Пігуль разом зі студентами в Чехії 
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«Розвиток банківської справи на Сумщині та історія грошей» 
– під такою назвою 10 вересня відбулося виїзне засідання 
обласного прес-клубу на базі нашої академії. Спершу жур-
налістів познайомили з музеєм історії розвитку банківської 
справи на Сумщині та історії грошей, а потім запросили до 
актового залу, де відбулася презентація монографії «Розвиток 
банківської справи на Сумщині» за загальною редакцією 
наукового співробітника науково-дослідного центру академії, 
кандидата економічних наук, доцента С.В .Тихенка.

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ  

ТА ІСТОРІЯ ГРОШЕЙ

З вітальним словом до присут-
ніх звернувся в. о. ректора УАБС 
НБУ, професор С. М. Козьменко:

 – У нашій області та й в Україні 
академія вважається «родзинкою», 
а в самій академії «родзинкою» ми 
по праву називаємо наш музей, 
адже такого, за великим рахунком, 
немає більше ніде в країні. За 
творчість та ентузіазм ми дуже 
вдячні завідувачу музею, науково-
му співробітнику науково-дослід-
ного центру Сергію Володимиро-
вичу Тихенку.

Затим С.В. Тихенко зробив для 
присутніх коротеньку екскурсію 
музеєм, розповівши про історію 
його створення та про найцікавіші 
документи й експонати. Більшість 
із представників ЗМІ вперше по-
бували в цьому музеї, тому з не-
підробним інтересом слухали 
цікаву розповідь гіда. Сергій Воло-

димирович повідав журналістам 
про те, що музей було створено в 
2006 році, до 10-річчя академії. 
Сьогодні тут, залежно від категорії 
відвідувачів, можна провести три 
системні екскурсі ї: «Розвиток 
банківської справи на Сумщині»; 
«Історія грошей» та «Історія роз-
витку академії».

При зборі експонатів багато в 
чому допоміг Національний банк 
України, виділивши академії цілу 
колекцію бон (від найперших 
грошей до сучасних, від старовин-
них металевих монет до сувенір-
них грошей та пам’ятних медалей 
НБУ). Так, на вагах розміщуються 
мушлі, які колись відповідали 
грошовому еквіваленту, потім їх 
замінили шкіри білок та інші цінні 
реч і ,  а  вже з годом почали 
з’являтися монети та паперові 
знаки. Поруч зі старовинними 

грошима мирно «уживаються» 
пластикові картки. Паперові гроші 
невпинно поступаються місцем 
електронним і, напевне, незаба-
ром зовсім зникнуть з обігу…

Сергій Володимирович у своїй 
розповіді зупинився на наших 
земляках, яскравих постатях у ца-
рині фінансів і банківської справи: 
Олексія Алчевського – купця, 
промисловця, банкіра, засновника 
першого акціонерного іпотечного 
банку – Харківського земельного 
банку та третього в Російській ім-
перії Харківського торговельного 
банку; Михайла Терещенка – під-
приємця, мецената і фінансиста, 
міністра фінансів Тимчасового 
уряду, людини, яка врятувала ав-
стрійський банк «Кредит-Анш-
тальт» від банкрутства та анексії 
гітлерівською Німеччиною; Гри-
горія Сокольникова (Гірша Брил-

ліанта) – командуючого армією, 
першого наркома фінансів СРСР; і 
вже наших сучасників: Володими-
ра Стельмаха – банкіра, економі-
ста, Голову Національного банку 
України (2000-2003), (2004-2010), 
почесного громадянина м. Сум, 
почесного професора УАБС НБУ; 
Віктора Ющенка – фінансиста, 
державного і політичного діяча, 
Голову Національного банку Украї-
ни (1993-1999), прем’єр-міністра 
(1999-2001), Президента України 
(2005-2010), почесного професора 
академії… За браком часу науко-
вець і краєзнавець змушений був 
розповісти лише маленьку частку 
того, що знає, і про що могли б 
розказати експонати нашого му-
зею. До речі, лише у 2013 році 
експозиція була оновлена і попов-
нена понад 60 експонатами (світ-
линами, цінними паперами, осо-
бистими речами банкірів).

Логічним продовженням роз-
повіді, розпочатої в музеї, стало 
спілкування в актовій залі академії, 
де, окрім журналістів, зібралися 
також науковці, історики та краєз-
навці. Усіх їх цікавив вихід у світ 
нової книги (монографії) Сергія 
Тихенка «Розвиток банківської 
справи на Сумщині (середина  
ХІХ– початок ХХ ст.).

 – Я 15 років пропрацював у 
сумських банках, а потім прийшов 
на роботу до академії, де почав тісно 
займатися історією банківництва на 
Сумщині, адже наш край багатий на 
історію та талановитих людей, – так 
пояснив «причини» роботи над 
книгою С.В. Тихенко. – Матеріали для 
дослідження збирав в архівах, бі-
бліотеках, музеях, спілкувався з 
науковцями та краєзнавцями, істо-
риками, які мені дуже допомогли.

 Сьогодні на цю тему Сергій 
Володимирович може говорити 
дуже багато, адже вона є цікавою 
і захоплюючою. Підготовлена 
книга науково-дослідним центром 
академії спільно з музеєм, віддру-
кована в інформаційно-видавни-
чому відділі УАБС НБУ. 

Розповідь Сергія Володимиро-
вича доповнили укладачі книги: 
Галина Корогод – кандидат істо-
ричних наук, доцент кафедри юри-
дичних дисциплін Сумської філії 
Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ та Олек-
сандр Кисельов – член Національ-
ної спілки краєзнавців України, за-
відуючий Народним музеєм реме-
сел та побуту Слобожанщини. 

Присутні привітали авторів з 
новим, цікавим і корисним для ба-
гатьох виданням і побажали плідної 
роботи над новими книгами.

На фото: оновлена експозиція музею 
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На фото: С.В. Тихенко
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ХІТ-ПАРАД НАЙДИВНІШИХ ГРОШЕЙ

Креатив

«Гроші – це мова ринку», – вчать нас викладачі дисципліни 
«Гроші та кредит». І нам відомо, що в різні часи роль грошей 
виконували сіль, худоба, черепашки, хутра тощо. На суча-
сному етапі розвитку світової грошової системи ми звикли 
до традиційного вигляду грошових знаків – паперових 

купюр, металевих монет, електронних депозитів. Однак у 
світі залишаються країни, громадяни яких використовува-
ли та продовжують використовувати дивні гроші (за фор-
мою, матеріалом виготовлення, номіналом, дизайнерським 
оформленням)

«Безголовий диктатор»  
Демократичної Республіки Конго

У 1997 році після того, як був скинутий режим диктатора Джозефа 
Мобути, нова влада не поспішала емітувати нові грошові знаки. З 
метою економії в країні були зібрані старі купюри, з яких вирізали 
голову Мобути. 

«Сентенніалі» Канади
Єдині у світі дерев’яні гро-

ші, які у свій час використову-
вались у місті Мус-Джо канад-
ської провінції Саскачеван. 

«Фунт Льюїса»  
Великобританії

Гроші, названі на честь 
однойменного англійського 
містечка. Свого часу мер вирі-
шив емітувати власні міські 
гроші, якими мешканці мали 
змогу розраховуватися винят-
ково в магазинах Льюїса.

«Долар Діснея» 
США

Ця валюта, створе-
на в 1987 році, еквіва-
лентна долару США. 
Купюри номіналом у $1, 
$5, $10 и $50 можуть 
бути використані лише 
на територіях тематич-
них парків Діснея, на 
курортах, круїзних ко-
раблях і на приватному 
о с т р о в і  Д і с н е я  – 
Castaway Cay.

«Сердечні монети»  
Домініканської Республіки

У середині XIX ст. на Карибських островах національні грошові 
знаки переплавлялися з іноземних монет, і вже з отриманого сплаву 
чеканилися домініканські гроші, у центрі яких був розміщений отвір у 
формі серця.

«Космічний Фунт стерлінгів» 
Поки що не використовується у світі, 
проте розроблений ученими Націо-
нального Космічного центру та Ле-
стерського університету для забез-
печення розрахунків у космосі в 
далекій перспективі. 

«Інфляційні 
гроші»  

Югославії та 
Зімбабве

Під час фінансових 
криз у цих двох краї-
нах номінали грошо-
вих знаків зростали в 
геометричній про-
гресії. Так, у 1988 році 
в Югославії, а у 2009 
році в Зімбабве були 
емітовані гроші з но-
міналами у більш, ніж 
десять нулів. 

«Ейнштейн»  
Ізраїлю 

У 1968 році ізраїльсь-
кий прем’єр-міністр Бен-
Гуріон запропонував 
зображення обличчя 
Альберта Ейнштейна ви-
користати як головну де-
таль оформлення із-
раїльських грошей номі-
налом у 5 одиниць. Добірка підготовлена  

за матеріалами Інтернет-видань
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Під час свята відбулося нагородження пе-
реможців огляду-конкурсу серед академічних 
груп на Перехідний кубок Президента. За під-
сумками навчального процесу, показниками 
виступів і роботи в 2012-2013 н. р. кращою 
групою визнана група П-13 (старший викладач 
Остапенко Юрій Олександрович (юнаки, дів-
чата). Група-переможець була нагороджена 
Кубком Президента, грамотами за І місце та 
туристичною поїздкою до м. Львова. 

Друге місце посіла група П-23 (старший 
викладач Остапенко Валентина Василівна 
(юнаки) та старший викладач Шаповал Микола 
Сергійович (дівчата). Студенти були нагород-
жені дипломами. 

Третє місце зайняла група П-22 (старший 
викладач Остапенко Валентина Василівна 
(юнаки) та старший викладач Шаповал Микола 
Сергійович (дівчата). Переможці також отри-
мали дипломи.

За вагомий внесок у розвиток спортивно-
масової роботи академії у 2012-2013 навчаль-
ному році та з нагоди Дня фізичної культури і 
спорту були нагороджені також старші викла-
дачі кафедри фізичного виховання: Остапенко 

Юрій Олександрович, Остапенко Валентина 
Василівна, Шаповал Микола Сергійович. 

Ведучий розповів, що академія завжди 
славилася своїми спортивними талантами та 
досягненнями. У 2012-2013 навчальному році 
студенти-переможці академії успішно брали 
участь у міській спартакіаді, обласній універ-
сіаді, всеукраїнських і міжнародних змаганнях 
і за такими видами спорту, як:  легкоатлетичний 
крос, легка атлетика, вільна боротьба, дзюдо, 
бокс, карате-до, настільний теніс, футбол, 
футзал, спортивна та фітнес-аеробіка, волей-
бол, баскетбол, гандбол, плавання, спортивне 
орієнтування, шахи, пляжний волейбол, стріль-
ба з лука, були визнані переможцями – Поліна 
Родіонова (чемпіонка світу), лижні перегони – 
Марина Анцибор (чемпіонка України), біатлон – 
Інна Супрун (чемпіонка України). Усі вони от-
римали медалі і були відзначені призами.

На урочистостях були відзначені й інші 
видатні спортсмени академії та їхні тренери. 
Окрасою свята стали майже професійно вико-
нані нашими студентами номери художньої 
самодіяльності та художні виступи спортсменів.

СВЯТО СПОРТУ В АКАДЕМІЇ

11 вересня у спортивному залі головного корпусу академії відбулося урочисте 
святкування Дня фізичної культури та спорту, яке традиційно відзначається в 
нашій країні в другу суботу вересня. Усіх студентів і викладачів, які дружать зі 
спортом і віддають перевагу здоровому способу життя, тепло привітав в. о. ректо-
ра УАБС НБУ, професор С.М. Козьменко і побажав міцного здоров’я і нових спор-
тивних досягнень

На фото: декан обліково-фінансового факультету Т. Г. Савченко з переможцями

На фото: колектив «Флорида»

На фото: переможець конкурсу – гр. П-13

На фото: команда з фанк-аеробіки

На фото: Маша Остапенко та Ліза Корнієнко

На фото: команда зі степ-аеробіки
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ЖИТТЄДАЙНА ЕНЕРГІЯ 
АНАСТАСІЇ

Зірка Номера

Народилася Анастасія Третяк, 
студентка групи МБС-31 у м. Глухо-
ві, що на Сумщині. Ще з шкільних 
років займала активну життєву 
позицію, завжди була старостою 
класу, захоплювалася сучасними 
танцями. 

 – Характером я схожа на тата, 
навіть на полювання з ним ходжу, 
– жартує Настя, – та все-таки я – 
дівчина, і тому намагаюся більше 
спілкуватися з мамою і переймати 
її вміння.

Настя любить розводити кім-
натні рослини, добре розуміється 
на флористиці. В академію вступи-
ла за рекомендаціями друзів та 
знайомих. Особисто я познайо-
мився з Настею на засіданні  «кру-
глого столу», який ще в минулому 
році організовував у рамках одно-
го соціального проекту. Вона 
представляла студентське самов-
рядування гуртожитків академії, 
адже Настя – голова ради гурто-
житку №2 і староста своєї групи.

Окрім цього, дівчина успішно 
навчається, серйозно займається 
науковою діяльністю. Останнім 

досягненням є Диплом ІІІ ступеня 
Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України за перемогу у 
Всеукраїнському конкурсі науко-
вих робіт, а також публікація 
спільно з викладачами кафедри 
менеджменту в збірнику еконо-
мічних праць «Економічний 
аналіз». На початку року Настя як 
одна з найкращих студентів курсу 
побувала на практиці в Бундесбан-
ку, багато почерпнула в Німеччині 
для свого майбутнього професій-
ного зростання.

До Глухівського відділення 
«Ощадбанку», де Настя проходила 
виробничу практику, її вже зараз 
запрошують працювати. Та вона не 
поспішає з рішенням: продовжує 
навчатися та набиратися досвіду. 

 – Наполегливість і упертість 
характеру, гострота розуму і готов-
ність у будь-яку мить прийти на 
допомогу, – так коротко і влучно 
охарактеризувала нашу героїню 
Оксана Гавриш – її найліпша под-
руга, з якою вони нерозлучні з 
першого курсу, звикли разом пе-
реживати радощі та нещастя.

Вихователь гуртожитку № 2  
В. М. Ворона дуже рада, що серед 
її мешканців є такі активні й тала-
новиті особистості, як Настя. 

 – Вона дуже гарний організа-
тор, креативна, і, головне – небай-
дужа людина. Їй можна довірити 
представляти інтереси студентства 
і організувати захід, створити де-
корації чи провести санітарний 
рейд. До будь якої справи – великої 
чи малої – дівчина завжди ставить-
ся відповідально й творчо. Певний 
час вона навіть контролювала 
відвідування одногрупниками за-
нять, будила їх зранку та допома-
гала з навчанням, – розповіла Ва-
лентина Миколаївна.

Приємно, що в академії є такі 
талановиті студенти, які завжди 
проявляють свою активну пози-
цію, працюють заради студентства 
і престижу вишу. Такі, як Настя, не 
скаржаться, що випало жити «не в 
тій країні», бо добре усвідомлю-
ють, що вони і є тією ж країною та 
її майбутнім.

Владислав ЛЕВЧЕНКО

У довіднику значень жіночих імен написано, що ім’я 
Анастасія перекладається з давньогрецької як «воскресла» 
(«повернута до життя»). Дівчині з таким ім’ям властиво 
перемагати будь-які негаразди життя і відроджуватися для 
нових звершень. І справді, за час знайомства з Настею я 
переконався, що цю дівчину переповнює життєдайна енер-
гія, і вона знову й знову готова братися за цікаві справи

На фото: Настя с Еріхом Келлером,
почесним професором академії



анекдоти

12 «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ  
БАНКIВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ»

№ 8-9 (115-116)  
02.10.2013

ГАЗЕТА  ДЕРЖАВНОГО  ВИЩОГО  
НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 5767 
від 18 січня 2002 року, видане 
Державним комітетом інформаційної 
політики, телебачення та радіомовлення України

Головний редактор: 
Наталія Даниленко

Комп’ютерна верстка: 
Юрій Хижняк

Номер підготовлений в редакції газети «Акадеmіх».
Адреса: м. Суми, вул. Першотравнева, 9. Тел. 665-047
Зверстаний та відрукований в інформаційно-видавничому 
відділі ДВНЗ «УАБС НБУ». 
Адреса: м. Суми, вул. Якіра, 10-а. 
Тираж 200 прим. Замовлення № 1280

Засновник:

Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи 
Національного банку України»

В експозиції виставки з нагоди 
15-ї річниці галереї мистецтв «Ака-
демічна» представлені твори худож-
ників з України та Польщі.  Вони 
були написані під час проведення ІІІ 
Міжнародного мистецького плене-
ру, започаткованого Українською 
академією банківської справи НБУ. 
Кожен із учасників пленеру подару-
вав свій твір до мистецького зібрання 
академії: Н. Бо ндаренко (Київ) – 
«Присвята батькам Д. Бурлюка», 
«Пам’яті Давида Бурлюка»; Б. Єрьо-
мін (Донецьк) – «Суми. Міст над 
річкою»; Ю. Кафарський (Могилів-
Подільський, Вінницька область) – 
«Лучанський ранок»; Д. Молдованок 
(Миколаїв) – «Байдарочник», З. Па-
ржнєвскі (Пільховіцe, Польща) – 
«Святий Теодор»; Й. Шуба (Глівіцe, 

Польща) – «Борис коменданте»;  
М. Юденков (Суми) – «Олексан-
дрівська гімназія». 

За 15 років своєї діяльності в 
галереї мистецтв «Академічна» 
відбулося 105 виставок. На них 
студенти, викладачі та співробітники 
академії познайомилися з 1 500 
творами митців із Голландії, Польщі, 
Росії, Хорватії, Швейцарії, Швеції, 
України. Серед мистецьких проектів 
галереї – Міжнародний мистецький 
пленер за участі художників України 
та Польщі, який проходить з 2011 р., 
та формування мистецького зібран-
ня академії. Галерея брала активну 
участь у міжнародному проекті 
«Будетлянин Давид Бурлюк». Завдя-
ки їй студенти також знайомляться 
з новими формами мистецтва, таки-

ми, як відео-арт, ленд-арт, перфор-
манс. За цей час видано науковий 
каталог галереї, альбом «Із зібрання 
Української академії банківської 
справи Національного банку Украї-
ни», буклети до виставок. Галерею 
відвідують гості академії, учасники 
наукових конференцій, музейні 
працівники. Перебуваючи в акаде-
мії, неодмінно завітає до галереї 
почесний професор УАБС Йозеф 
Хабер. Найближчим часом у галереї 
відбудеться виставка живопису ху-
дожника Костянтина Власовського 
(1863-1922) ,  приурочена до 
150-річчя від дня народження мит-
ця, уродженця Сум. 

Сергій ПОБОЖІЙ, 
доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін
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15 РОКІВ ГАЛЕРЕЇ «АКАДЕМІЧНА»
Оборудка

Гуртожиток. Студент – студен-
тові:

– Будеш у мене репетитором? 
Тут важливо відчути тоне-еньку 

грань… Можна просто допомогти 
підучити англійську, а бути репе-
титором – значить, брати за це 
платню!

– Пельмені?
– Згоден!

Питання часу
На іспиті професор обурюється:
– Та як же можна настільки нічого 

не знати?!
– Пробачте, професоре, я думав, що 

іспит завтра!

Студент-інтелігент
На іспиті студент не знає відповіді 

на жодне питання. Професор, втра-
тивши терпець, починає кричати:

– То ви ж віслюк! 
Звертається до одного з асистентів:
– Принесіть мені, будь ласка, обе-

ремок сіна! 
Студент:
– А мені чашечку кави, будь ласка.

На вибір
Оголошення. «Родина з п’яти сту-

дентів винайме кімнату. Або ліжко. 
Або кут у ліжку».

Секрет успіху
Будь ласка, не виганяйте студентів 

із Гарварда. Дайте їм доучитися. А то 
вони потім Wіndows роблять.

Визначив фах
Ніч. Електропоїзд метро прибув на 

кінцеву станцію. Черговий міліціонер 
робить обхід. В останньому вагоні 
спить студент, на колінах лежить 
книжка Ландау «Теорія поля». 
Міліціонер будить студента:

– Вставай, агрономе, приїхали!

Діалектика
Через кілька років викладач зустрів 

свого колишнього студента й запитує:
– Чи вистачає тобі знань, отриманих 

в інституті?
– Знань доволі, тільки грошей не 

вистачає.

Святенник
Абітурієнт приходить із першого 

іспиту, батьки допитуються в нього:
– Ну, як іспит?
– Та нічого, тільки екзаменатор 

трапився якийсь набожний: щоразу, 
як я щось казав, він підіймав очі до 
стелі й повторював: «Боже мій!».

Твори з ІІІ Міжнародного мистецького пленеру

У галереї мистецтв «Академічна»


