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У лютому 2016 року в тоді ще  Українській академії банківської справи відбулися урочисті 

події – вручення дипломів  магістрів студентам спеціальностей «Банківська справа», 

«Фінанси», «Облік та аудит», «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика».  

151 студент, що навчалися за денною формою навчання, отримали диплом магістра.  На 

урочистостях лунали слова привітання студентам та побажання нових звершень, цікавих 

відкриттів і процвітання, а також щасливого професійного та особистого життя.  

Минув майже рік від отримання диплому, і той річні випускники стали справжніми 

професіоналами. 

ННІ бізнес-технологій «УАБС», продовжуючи традиції Академії,  завжди тримає міцний 

зв’язок із випускниками. І наразі пропонуємо вам познайомитися з професійними успіхами 

випускників 2016 року.  
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Трейзуб Яна  

ПАТ «Акцент-Банк» 

Спеціальність «Банківська справа» 

(освітня програма «Банківський 

менеджмент») - 2010-2016 рр. 

 

 

 

 

З вибором професії особливих вагань у мене не 

було, оскільки математичний склад мислення 

зіграв вирішальну роль в тому, щоб схилитися в 

бік економічної спеціальності, до того ж 

банківська справа на той час була досить 

престижною та привабливою. 

Роки навчання в тоді ще Академії, які я згадую 

з посмішкою, пройшли швидко, цікаво та весело. 

Виш дав мені багато знань та навичок, без яких 

сьогодні мені важко уявити свої робочі будні.  

До речі, роботу мені запропонували, ще 

навчаючись на магістратурі, і за мою досить 

нетривалу кар’єру я вже встигла попрацювати в 

трьох банках. Однак щоразу пропозиції від 

роботодавців надходили все з кращими умовами, 

тому не жалкую за жодну свою професійну 

спробу. На сьогодні моя робота в А-Банку полягає 

в обслуговуванні роздрібних клієнтів:  щодня 

цікаві зустрічі з різними людьми, нові враження, 

зміна емоцій, одним словом, не засумуєш!   

Безмежно вдячна вишу за незабутні роки 

навчання та гідну професію! 



  

 
Александра Шкальова 
ПАТ «УКРГАЗБАНК» 

Спеціальність «Банківська справа» 

(освітня програма «Банківський 

менеджмент») - 2010-2016 рр. 

 

 

 

 

 
Інна Чернякова (Никитина)  

Центр обслуговування бізнесу 

Спеціальність «Банківська справа» 

(освітня програма «Банківський 

менеджмент») - 2010-2016 рр  

 

 

Працюю в Центрі обслуговування бізнесу 

менеджером по продажам. Ще зі школи мріяла 

вчитися в УАБС, а у лютому 2016 року закінчила 

магістратуру. За весь період навчання жодного 

разу не пошкодувала, що обрала саме цей 

навчальний заклад. Вдячна всім викладачам, 

особливо факультету банківських технологій за 

найцікавіші роки мого життя. Дуже приємно, що, 

незважаючи на велику кількість студентів, 

викладачі знають всіх своїх студентів в обличчя, та 

завжди раді бачити. Найкращий Виш!!! 

Работаю в УКРГАЗБАНКе ведущим 

экономистом в отделе сопровождения кредитного 

портфеля. Все фундаментальные знания, которые 

нужны были как на прошлой работе, так и в 

УКРГАЗБАНКе дала мне академия, за что очень 

благодарна преподавательскому составу. Кто 

хотел получать знания – получил их. И хорошо то, 

что специальность «Банковское дело»  включала в 

себя не только сугубо банковскую сферу, а и весь 

финансовый рынок. Сейчас на рынке труда 

ценятся всесторонне развитые сотрудники. И я 

понимаю, что, при желании, специалист 

банковского дела может работать в любых 

финансовых учреждениях. 

 



  

 
Юлия Толмасова (Грибкова) 
ПАТ «ПриватБанк» 

Спеціальність «Банківська справа» 

(освітня програма «Банківський 

менеджмент») - 2010-2016 рр. 

 

 

 

Работаю в ПАТ ПриватБанке, уже больше 

года, а начинала карьеру в Привате ещё будучи 

студенткой последнего курса при написании 

диплома. Когда выбирала место работы, 

хотелось применить свои умения по 

специальности и мне нравится. 

Сейчас работаю специалистом по 

обслуживанию клиентов. Работа в этом банке не 

из лёгких, поскольку высокие нормативы и 

огромный поток людей, проходящий через тебя. 

Но пока менять место работы не планирую: 

задерживает и зарплата, и навыки, полученные 

в этом банке за год. Изучать специфику любого 

банка, как оказалось на практике, не так уж и 

просто.  

Вначале учебы думала, что выбрала 

будущую профессию не по своему характеру и 

не по возможностям. Я о том, что эта профессия 

не подходит (я так думала) неусидчивому, 

ветреному и не столь серьезному человеку, как 

я. Но, как оказалось, перевернув страницы 

теории и перейдя к практике, что профессия для 

меня. Современные банки очень даже 

нуждаются в неусидчивых, темпераментных и 

любящих общение молодых специалистах (как 

я ☺).  

Ну а студенческие годы в академии не 

забудутся никогда. Разнообразие предметов и 

их подачи для студентов, методики проведения 

семинаров, квалификация педагогов и просто 

окружение хороших и отзывчивых людей 

настраивало на позитив и желание достичь 

высоких результатов все 5 лет. 



 
Маргарита Следзь 
ПАО «Альфа-Банк» 

Спеціальність «Банківська справа» 

(освітня програма «Банківський 

менеджмент») - 2010-2016 рр. 

 

 

 

В ПАО Альфа-Банк я работаю с лета 2015 г. 

Начинала со специалиста отделения, уже 

получила два повышения и теперь я директор 

отделения. Выбор профессии был взвешенным 

решением еще со школьных времен. При выборе 

профессии я решила, что хочу работать в 

банковской сфере, поэтому выбор профиля был 

очевиден, а академия стала лучшим решением 

для воплощения поставленной цели. Учиться 

было легко и всегда очень интересно. Сейчас я 

понимаю, что мои знания в банковской сфере – 

это результат работы преподавателей академии. 

Знания, полученные во время учебы, очень 

полезны при общении с клиентами – ведь мы их 

финансовые консультанты, и они полагаются на 

наш опыт и знания.  


