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Управлінські поєдинки як інтер-
активна форма навчання отримали
високу оцінку викладачів навчаль;
них закладів, а також суддів Д пред-
ставників комерційних структур.
;Вони відмічали,щотака форма спіл-
кування компаній - потенційних
і роботодавців з молоддю дає мож-
‘ ливість обрати найбільш достойних

"Еталон-Студент" -
назва, акції,яку
розпочала страхова
компанія "Еталон"
з 5 жовтня 2010 року
для студентів вищих
навчальних закладів
України .

' firry державної податкової блрІсбиУ
Валентина Павлівна Унинець-Хо- Ідаківська та інші. ?
. Другим вищим навчальним за- ,
кладом, у якому страхова компанія
"Еталон’’, провела акційний
чальиий захід, став Університет ;
банківської справи Національно-!
го банку України. До журі Управ- '
лінських поєдинків, проведених ІЗ!
жовтня, запросили представників і
кількох великих банків - досвідче-
них фахівців у галузі банківської )

справи, а також бувалих переговір- ;
ників. Захід за участю практиків
банківської справи викликав жва- ;
вий інтерес майбутніх банкірів
- коментарі суддів були ємними,
змістовними, конструктивними, і’- банку України вже отримали пропо-в той же час доброзичливими, тож,, зиції про співробітництво від стра-студенти мали можливість отри- ; хової компанії "Еталон".Я

Управлінські поєдинки - уні-
кальна навчальна технологія, ство-
рена Володимиром Тарасовим з
Таллінської Школи Менеджменту у
1985 році. Ця технологія, спрямова-
на на навчання і підготовку лідерів,
розвиток у керівників розуміння
ситуації, що склалася, правильної
оцінки індивідуальних якостей спів-
розмовника, прийняття стратегічно
важливих управлінських рішень,
які допомагають досягти потрібно-
го результату. Методика успішно
працює в Естонії, Росії, Молдові та
Білорусі.

Навчальний захід для студентів
Національного університету де-
ржавної податкової служби Украї-
ни підготовив і провів голова прав-
ління Страхової компанії "Еталон"
кандидат економічних наук, доцент
Євгеній Бридун. Підготовлена ним
лекція побудована на прикладах з
реального бізнесу, та, окрім теоре-
тичних основ, дає великий перелік
інструментів для ефективного про-
ведення ділових переговорів.

До журі Управлінських поєдин-
ків, модератором яких також був
Євгеній Бридун, були запрошені
шановані в Ірпінському регіоні
представники влади, бізнесу, а
також викладацького складу уні-
верситету, серед яких - заступник
міського голови Ірпеня Ігор Михай-
лович Михайлинин, директор міс-
цевої дитячої юнацької спортивної
школи Володимир Зіновійович Та-
расов, начальник відділення 55 з
Ірпеня ВАТ КБ "Надра" Володимир
Валерійовнч Аидрійкевнч, канди-
дат економічних наук, доцент, декан
факультету фінансів та банківської
справи Національного універси-
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та яскравих студентів, а також допо-
могти молодим людям розкритися,
отримати нові знання та навички і
завдяки цьому отримати у майбут-
ньому достойні місця роботи. До
речи, кілька студентів Університету
банківської справи Національного

/“Ч сповна мета організації акції
Vy "Еталон - Студент" - поглиб-
лення та вдосконалення учбового
процесу, втілення практичного до-
свіду представників бізнес-еліти,
визначення найбільш таланови-
тих студентів для залучення їх до
співпраці, створення кадрового
резерву, а також популяризація
страхування серед студентів і про-
фесорсько-викладацького складу
університету.

Першими взяти участь в акції
змогли студенти Національного
університету державної податкової
служби України з Ірпеня. В рамках
акції "Еталон - Студент", студеіггам
університету надаватиметься мож-
ливість укласти договори страху-
зання на пільгових умовах та взяти
участь у розіграші цінних призів.
<рім того, страхова компанії "Ета-
юн" організувала проведення ве-
іикого навчального заходу для сту-
ентів, який складається з лекції на
ему "Стратегія ведення ділових пс-
сговорів", а також проведення так
вагіих Управлінських поєдинків
еред найкращих студентів факуль-
л.ту фінансів та банківської справи
нівсрситету.

ТОЧКА ЗОРУ
'І .(це розвиток нових каналів ’

пролажу страхових продуктів та гАзціук
молодих, талановитих/ , амбітних 'Спів-
робітників для регіональних структурних
підрозділів компанії. Але;крім цього, ми
як дуже відповідальна компанія ставимо
перед собою і соціальні цілі. Це і прак-
тична допомога навчальним закладам, І
популяризація страхування, і підвищення
рівня страхової культури населення/ і до-
помога студентам у працевлаштуванні.

Я запрошую Студентів Університету, бан-
ківської справи Національного банку України
до співробітництва.'; Наша компанія може
стати для вас базою практики, полігоном для

; науково-теоретичних досліджень,місцем ре-
алізації ідей, а також першим місцем роботи
у вашому житті.

тичт цілі

S Євгеній
БРИДУН,
голова правління :

СК "Еталон":/
§j$ У жовтні 2010 року страхова;

Q ^ компанія "Еталон" розпочала ,

%\\ реалізацію грандіозного проекту -
- акції "Еталон - Студент". Ми;
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плануємо проводити її у вищих навчаль-'
них закладах багатьох міст України, у тому -’
числі, Києві, Львові, Дніпропетровську,
Харкові, Севастополі, Сумах, Черкасах. Бе-|
зумовно, ми ставимо перед собою прак-

-
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мати об’єктивну та різносторонню Статутами!даміпровадження обов'язкового страхування довільну.
оцінку своїх виступів. поЖоївіпповіпапьиостІвласників наземних транспортних засоош .
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як дуже відповідальна компанія ставимо
перед собою і соціальні цілі. Це і прак-
тична допомога- навчальним закладам, і
популяризація страхування, і підвищення
рівня страхової культури населення, І до-
помога студентам у’працевлаштуванні, л
.. Я запрошую студентів Університету, бан-
ківської справи Національного банку України
до співробітництва. Ваша компанія .може
стати для вас базою.практики, полігоном для
науково-теоретичних досліджень, місцем ре-
алізації ідей, а також першим місцем роботи
у вашому житті.
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