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Привітання з  
тижнем фінансового 

факультету 

У цьому випуску: 

 

У ритмі з НАСОА 

III Міжнародна       
науково-практична  

конференція  

 

Калейдоскоп новин 

Розвиваємо логіку 
та мислення 

ТИЖДЕНЬ ФІНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

              Шановні студенти та викладачі! 
  Щиро вітаю вас зі святом –   
  тижнем фінансового факультету! 

    Наш факультет – це  

міцна і дружня родина, де 

кожна перемога стає          

спільним надбанням і     

наповнює наші серця     

гордістю. Всіх викладачів і 

студентів фінансового    

факультету об’єднує      

готовність до постійного 

самовдосконалення, творчий підхід до будь-якої 

справи: до навчальної та наукової роботи, до 

участі в олімпіадах та змаганнях, творчих та  

спортивних конкурсах, почуття відповідальності 

та небайдужість, готовність допомогти.  

    За свої 16 років існування наш факультет став 

одним з найпрестижніших в Академії, він       

досягнув гідних результатів у всіх сферах       

освітянського життя: високий рівень навчання, 

участь викладачів та студентів у всеукраїнських 

та міжнародних конференціях, призові місця      

студентів на олімпіадах з окремих дисциплін та 

зі спеціальності «Фінанси і кредит», перемоги   

наших спортсменів у Спартакіаді НАСОА,         

районних та міських змаганнях! І все це завдяки 

активній праці викладачів і студентів нашого  

факультету, завдяки всім нам! 

    З гордістю констатую, що добре ім’я            

факультету, високий авторитет і довіру творили 

наша щоденна праця й навчання, спільна мета, 

взаєморозуміння і відповідальність.  

    Я бажаю всім студентам нашого факультету 

використати свій шанс, ті великі можливості, які 

надає Академія для навчання. Я переконана в 

тому, що вміння і навички, які ви отримаєте,  

навчаючись на нашому факультеті, допоможуть 

вам досягнути значних професійних висот. 

    Всім викладачам і студентам нашого           

факультету я бажаю міцного здоров’я, творчої 

наснаги, нових звершень і перемог! 

    Хай факультет процвітає здобутками свого 

колективу на довгі і щасливі роки! Зі святом Вас! 

Успіхів, здоров’я і здійснення всіх ваших мрій! 
 

В. о. декана фінансового факультету 

В.В. Пархоменко 
 

Програма заходів: 
24.10.2016 – 28.10.2016 

 

    П о н е д і л о к (24.10.2016)  

    Поле побажань  

(привітання з тижнем фінансового факультету) 

 – 10.00 – VI студентська науково-практична     

конференція: «Проблеми та перспективи        

сучасного розвитку фінансової системи          

України» (ауд. 49). 

 – 11.20 – 11.40 – Солодкий ПіМ-пікнік. 
 

    В і в т о р о к (25.10.2016) 
 

 – 10.00 – «Роль фінансових ресурсів в                

економіці України». Зустріч з радником Голови 

Державної служби статистики України                              

Вадимом Олександровичем Піщейко (ауд. 207). 

 – 11.40 – ІІ наукова студентська конференція, 

присвячена 160-ї річниці від дня народження   

Івана Франка (ауд. 202). 

Смачне  майбутнє. 
 

    С е р е д а (26.10.2016) 
 

 – 10.00 – Брейн-ринг (ауд. 49). 

 – 11.30 – Спортивний турнір (спортивна зала). 
 

    Ч е т в е р (27.10.2016) 
 

 – 10.00 – Нобелівські читання (ауд. 407). 

 – 11.40 – «Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і   

коса, небезпечне оружжя – жіноча краса».      

Музично-літературна композиція до 160–ї      

річниці від дня народження Івана Франка (за 

творами збірки Івана Франка «Зів’яле листя») 

(ауд. 207). 
 
 

    П ’ я т н и ц я (28.10.2016) 
 

    Конкурс осінніх букетів та експозицій «Осінні 

барви рідної землі». 
 

Будемо раді бачити ВСІХ!!! 
 

Програма заходів     
тижня фінансового  

факультету 

Добру науку приймай, хоч її від простого чуєш; злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив (Іван Франко). 

Цікаво знати: 

    Острів Манхеттен 

був викуплений у      

індіанців за 24$  
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 Не прагніть успіху, прагніть бути корисними. (Альберт Ейнштейн ) 

III Міжнародна науково-практична конференція 
«Стратегія розвитку України: економічний та  

гуманітарний виміри» 
 

    17 жовтня 2016 року        

відбулась III Міжнародна     

науково-практична конференція 

«Стратегія розвитку України: 

економічний та гуманітарний 

виміри», яка присвячена пам’яті 

першого ректора Академії, доктора економічних 

наук, професора, заслуженого економіста України 

Івана Ісаковича Пилипенка. 

    У Конференції прийняли участь представники    

наукової та ділової еліти України і зарубіжних країн 

– Вірменії, Грузії, Польщі, США та Франції, понад 

137 авторів опублікували свої виступи у Збірнику 

тез. 

    На пленарному засіданні виступила доктор                

економічних наук, професор, академік НАН 

України, директор Інституту демографії та        

соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 

України  Елла Марленівна Лібанова з доповіддю на 

тему «Соціальний вимір нерівності в Україні». 

    Також велику зацікавленість викликала доповідь    

доктора економічних наук, професора, екс-прем’єр- 

міністра Вірменіії, депутата парламенту Вірменії 

Гранта Багратяна, яка була присвячена          

порівняльному аналізу 

економік країн східного 

партнерства. 

    Президент компанії 

Benteler Distribution          

Кароль Борицкі (Польща) 

представив доповідь на 

тему «Аудит соціальної 

відповідальності бізнесу на прикладі                 

металургійної галузі». 

    Представники Міністерства фінансів України –  

І.Ю. Чумакова та В.М. Король розповіли про роль 

внутрішнього аудиту в Україні та проблеми        

запровадження в органах державної влади      управ-

лінського контролю  європейського зразка. 

     Серед інших учасників Конференції були               

науковці Київського політехнічного інституту, 

ДВНЗ «Університет банківської справи», ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», ДННУ «Академія      

фінансового управління», Національного авіаційного 

університету, Київського національного              

торговельно-економічного університету,            

Житомирського національного агроекологічного 

університету, Харківського національного              

університету імені Каразіна, Тернопільського 

національного економічного університету,           

Вінницького фінансово-економічного університету. 

    Проведення Конференції «Стратегія розвитку 

України: економічний та гуманітарний виміри» 
стало доброю традицією Академії, яка вшановує 

пам’ять першого ректора, видатного організатора 

науки Пилипенка Івана Ісаковича. Цей захід        

привертає увагу відомих вчених і практиків України 

та зарубіжних країн, які обмінюються досвідом і  

розпочинають активну співпрацю у сфері науки та 

освіти. 
 

У ритмі з НАСОА 
Зустріч студентів НАСОА з професором     
Віктором Михайловичем Пинзеником 

    11 жовтня 2016 року відбулася відкрита публічна 

лекція народного депутата України,  заслуженого 

економіста України, доктора економічних             

наук, Пинзеника Віктора Михайловича на тему: 

«Фундаментальні українські дисбаланси». 

    Учасниками лекції були студенти 3-6 курсів      

НАСОА та професорсько-

викладацький склад       

Академії. Багаторічна   

робота В.М. Пинзеника на 

посаді Міністра фінансів 

України та народним    

депутатом Верховної Ради 

України кількох   скликань, 

досвід співпраці з міжнародни-

ми донорами України, надали 

професійно-практичну спрямо-

ваність лекції, в якій окреслено 

основні напрямки підвищення                  

ефективності сучасної        

української економіки. 

    Вкрай цікавими були і      

коментарі лектора щодо       

сучасної політики в галузі    

оплати праці, пенсійногозабезпечення. 

    Беззаперечно лекція В. М. Пинзеника, викликала 

неабиякий інтерес серед  слухачів. Студенти та 

викладачі Академії мали  змогу поставити свої    

запитання професору В.М. Пинзенику та отримали                                  

професійно-обґрунтовані відповіді. 

Жовтневий гороскоп 

 Овен  

21 березня-20 квітня 

 

 

 

Телець 

21 квітня — 21 травня 

Близнята 

22 травня-21 червня 

Рак 

22 червня — 22 липня 

    У питаннях кар’єри і цілей на 

майбутнє будуть зміни, можете 

втратити свою репутацію, а  

може відстоїте її, але точно  

будете воювати за свою кар’єру 

і повагу. 

    Дуже багато роботи і турбот, 

плануйте свій місяць якомога 

ретельніше. Чекайте змін,     

пов’язаних з навчанням і      

роботою.  

    Місяць досить непоганий, 

багато енергії, закінчиться  

старий поганий тренд у       

відносинах і кар’єрі. 

    Жовтень пройде для Раків 

досить стабільно і спокійно. 

Якщо у вересні ви втомилися 

від робочих справ, то зараз 

можете трішки відпочити. 

    Що таке успіх? Я  думаю, 

це комбінація природного             

таланту і усвідомлення   

того, що одного таланту не       

достатньо, що треба ще    

ретельно  працювати і мати 

мету в житті.                     

(Маргарет Тетчер) 

   Нацбанк випустив нову 20-гривневу банкноту 
    26 серпня Національний банк презентував         

пам’ятні банкноти номінальною вартістю 20        

гривень, присвячені 160-річчю від дня народження 

видатного українського письменника Івана Франка.  

    Тираж становить один мільйон штук. 20 тис 

примірників цих банкнот будуть запаковані у     

сувенірні конверти і будуть реалізовуватися        

регіональними управліннями представництва  
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Усі ми маємо один обов'язок – робити добро. (Папа Франциск) 

Жовтневий гороскоп 

  Лев 

23 липня — 23 серпня 

  Діва 

24 серпня — 23 вересня 

  Скорпіон 
24 жовтня — 22 листопада 

  Терези 

24 вересня — 23 жовтня 

    У жовтні 2016 року сімейні 

походи в кінотеатр допоможуть 

наповнитися новими             

враженнями і згуртуватися під 

час їх обговорення. Зате для 

творчого розвитку - золотий 

час.  

    Місяць обіцяє бути дуже  

насиченим в фінансових       

питаннях, багато витрат і    

багато доходів, але так само і          

несподіваних втрат.  

    Жовтень обіцяє бути для     

Терезів складним. Бережіть 

свою сім’ю і рідних та        

відносини з ними. Вас чекає 

багато подій, розмов,        

спілкування, розчарування, 

злетів і падінь.  

    Можливі великі доходи від 

справ, пов'язаних з                

інтелектуальною діяльністю. 

Багато торгових операцій      

принесуть великий прибуток.  

Калейдоскоп новин 
 

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА !!! 
Леонтія Васильовича Дериглазова 

З 65-річчям 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Україна єдина!  
Пишаємося захисниками Вітчизни! 

 

    12 жовтня у стінах НАСОА відбувся захід,        

присвячений Дню захисника України, який        

відзначається в день Покрови Пресвятої              

Богородиці – найбільшого свята для козацтва. 

    У літературно-музичній композиції згадали     

славетних лицарів-козаків, отаманів та гетьманів, 

які 

боро-

нили  

нашу 

Україну від іноземних         загарбників. Презента-

ції та відеоролики про    найвидатніших гетьманів 

Запорізької Січі,         підготовлені членами науко-

вого студентського гуртка «СіЧ» (Слово і час) під 

керівництвом    Варавкіної З.Д. та Яковенко О.Д. 

стали окрасою свята. 

    Сучасним захисникам нашої Вітчизни свої 

вірші присвятили студентка 1-го курсу Чухно 

Євгенія «Дякую тобі, солдате» і студентка 3-го 

курсу Одесюк Інна «Крила». 

    Читання листа від бійців 8-го окремого полку 

спеціального призначення із зони АТО студентам 

Академії було одним із зворушливих моментів 

свята. 

    Прекрасну презентацію фотографій дітей та 

внуків викладачів, студентів нашої Академії «Діти 

– квіти України» підготувала студентка 4-го  

курсу Кравчук Інна. 

Студенти, викладачі та гості, співаючи разом пісні 

про Україну, створили святковий, патріотичний 

настрій у залі. 
 

 

НАСОА на виставці в КМДА  
    28-30 вересня 2016 року у Колонній залі   

Київської міської державної 

адміністрації відбулася 

III Міжнародна спеціалізована   

виставка «ЗНО-2016. Освіта в 

Україні освіта за кордоном», що 

проходило під гаслом: «Гордий 

вчитися в Україні». Основною  

метою виставки було створити 

імідж та престиж якісної конкурен-

тоздатної освіти України, аби 

українські абітурієнти 

здобували її саме на 

території нашої країни. 

Такий підхід сприятиме 

вихованню нової еліти 

української нації, 

патріотизму в учнів та 

студентства. На виставці широко представлена 

освіта провідних ВНЗ України. 

    Академія отримала ГРАН-ПРІ 2016 року у       

конкурсній рейтинговій номінації: «Унікальний 

університет у впровадженні інноваційних освітніх 

технологій у підготовці спеціалістів зі статистики 

та бухгалтерського обліку». 

 

Делегація НАСОА відвідала Вищу банківську 
школу в м. Познань 

    13-14 жовтня 2016 р. делегація Національної 

академії статистики, обліку та аудиту у складі 

ректора Осауленка О.Г., проректора                  

Момотюк Л.Є. та завідувача відділу міжнародного 

співробітництва доцента Журавльова О.В.       

відвідала Вищу банківську школу в м. Познань. 

    Під час візиту були обговорені спільні дії щодо 

подальшого розвитку в Академії програм         

подвійних дипломів, МВА, наукового                  

співробітництва та участі в програмах Еразмус+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Також делегація прийняла участь в Інавгурації – 

урочистому відкритті нового навчального року. 

Під час заходу з доповіддю на тему «Роль         

статистики в глобальному світі» виступив         

колишній керівник Статистичної служби Польщі 

професор Януш Вітковський. 
 

   Цікаво знати: 

   Найдорожчий діамант у світі –       

блакитний діамант 17 століття 

під назвою “Віттельсбах”. За нього         

заплатили 24.300.000 $.  

С амовідданий в роботі       

І порадник у житті,          

Проявляєте турботу, 

Ви розрадите в біді,             

Порадієте на святі, 

Не останній - за столом, 

І на дружбу Ви багаті, 

До людей Ви - лиш з добром, 

Тож вітає Вас сьогодні 

Весь наш дружній колектив 

Працьовиті, гарні, мужні 

Будьте завжди повні сил! 
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Риби  

19 лютого — 20 березня 

Водолій 

21 січня — 18 лютого 

Козeріг 

22 грудня — 20 січня 

Стрілець  

23 листопада — 21 грудня 

Для Стрільців в цьому,        

напруженому для Зодіаку     

місяці, буде час відпочинку під 

час шторму. Місяць обіцяє бути 

дуже активним, небезпечним, 

несподіваним, але Стрільцям 

небезпечною буде тільки 1   

декада, а в цілому місяць не так 

вже й поганий на особистому 

рівні. 

Місяць буде дуже складним, 

дуже динамічним, дуже        

мінливим! Але у Вас же був час 

для відпочинку в минулі місяці, 

а тепер прийшла пора і        

понервувати. 

У жовтні ефективними стануть 

додаткові інвестиції у свою 

справу, в організацію філій. 

Також прибуток принесуть  

винаходи, результати            

дослідницьких робіт. У жовтні 

з’являться додаткові джерела 

доходу або збільшиться       

зарплатня. 

Дуже складний місяць для   

фінансових питань! Багато    

подій, а може і багато змін. 

Намагайтеся витрачати менше, 

хоча ймовірно витрати будуть 

через зовнішні обставини, Вами 

непідконтрольні. 

Кросворд "Грошi" 

 

Загадка на спостережливість і логіку 
1. Який час дня зображено на 

малюнку? 

 2. Ранню весну або пізню осінь 

зображує малюнок? 

 3. Чи судноплавна ця річка? 

 4. В якому напрямку тече     

річка: на південь, північ, захід 

чи схід? 

 5. Чи глибока річка біля берега, 

біля якого стоїть човен? 

 6. Чи є поблизу міст через    

річку? 

 7. Чи далеко звідси залізниця? 

 8. Куди летять журавлі, на   

північ чи на південь? 

 

По горизонталі 
1. Металевий грошовий знак. 

8. Ера одного банкiвскього металу. 

11. Головний банк країни. 

12. Вид товарних грошей. 

13. Кредитний знак грошей. 

14. Валюта у фiзичному представленнi. 

16. Цiнний папiр (свiдоцтво про власнiсть). 

По вертикалі 
2. Емiсiйний цiнний папiр. 

3. Цiнний метал. 

4. Специфiчна грошова форма (неповноцiнна). 

5. … монета (розмiнна, дрiбна). 

6. Властивiсть грошей. 

7. Позбавлення державною владою монет сили       

законного платіжного засобу. 

9. Грошi в Київськiй Русi. 

10. Грошовий документ. 

14. Унiверсальний еквiвалент вартостi. 

15. Документ про строкове грошове зобов’язання. 
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