
 

 

 

ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ:  Що дала нам практика у міжнародній компанії 

закордоном? 

 

В 2018 році між кафедрою 

Корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ та 

компанією з «Великої четвірки» Ernst&Young 

було укладено угоду про надання студентам 

магістерських програм «Фінансовий 

контролінг» та «Фінансовий менеджмент у 

сфері бізнесу» можливості проходження 

стажування у цій міжнародній компанії у Польщі та Німеччині. Для студентів – це шанс 

не лише спробувати власні сили у міжнародній компанії, але й отримати незабутній 

життєвий досвід. 

Після першого етапу практики, провівши 4 місяці в Польщі та Німеччині, ми 

(студенти, яким пощастило скористатися цією можливістю) хочемо поділитися 

отриманими враженнями від стажування.  

Перш за все, хочемо виразити велику подяку команді кафедри Корпоративних 

фінансів і контролінгу, завдяки якій практика в Польщі та Німеччині стала не мрією, а 

реальністю, а також представникам EY (Краків та Франкфурт), завдяки яким цей проект 

здійснився та які керували нами протягом усього часу. 

Почалося все з повідомлення про можливість проходження практики в EY Poland 

та EY German. За результатами попереднього відбору компанією (проходження тестових 

завдань та співбесіди з представниками компанії) було обрано 6 студентів (4 в Польщі 

та 2 в Німеччині). Протягом Welcome to EY Days ми познайомилися з інтернами, 

отримали пропуск з власною фотографією, ноутбук та купу Ernst&Young-девайсів.   

Важко недооцінити отриманий досвід, адже праця в міжнародній компанії, 

отримання нових знань, навичок, практика іноземної мови, аудит міжнародних 

корпорацій, постійний контакт з колегами та діловими партнерами з різних країн, цікаві 

проекти є мрією кожного студента, який навчається в сфері корпоративних фінансів.  

Перші тижні звісно не минули без складнощів – інша країна, нерідна мова, 

відсутність досвіду в аудиті, але згодом ми швидко влились в дружній та атмосферний 



колектив ЕУ. І непомітно для нас проминули 4 місяці в надзвичайно красивому місті 

Кракові та діловому центрі Німеччини м. Франкфурт. 

Безумовно стажування вимагає працьовитості, наполегливості, вміння працювати 

в команді та терпіння, але набутий досвід та отриманий 

результат варті того. За цей час ми навчилися проводити 

аудиторську перевірку, перевіряти правильність фінансової 

документації компанії (первинних документів, бухгалтерської 

звітності тощо), оцінювати ефективність та системи 

внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності, 

розробляти рекомендації щодо поліпшення бізнес-процесів, 

значно покращили практичні навички використання різних 

програм, що використовуються для збору та 

аналізу фінансових даних (Excel, GSAP, Blackline і 

т.ін.) та безперечно розвинули комунікаційні 

навички, адже робота вимагає постійного контакту 

з колегами та клієнтами по всьому світу. Серед 

компаній, до роботи з якими залучалися  

практиканти, варто відмітити концерн KIA Motors 

Europe та CHEIL Worldwide (провідне маркетингове агенство Південної Кореї). Кожен 

проект – це нові виклики: щоразу інший маршрут, новий 

офіс, нові колеги, новий розклад роботи та нові знання. 

Але практика за кордоном – це не лише постійна 

робота, це відкриті всі кордони для подорожей. За 4 

місяці ми відвідали різні куточки Польщі й Німеччини, 

Чехію, Австрію, Швейцарію, Францію, Бельгію та 

Нідерланди. Кількість краєвидів Європи, від яких 

затамовувало подих просто не злічити. Все це 

залишиться яскравим і незабутнім спогадом про наше стажування в EY. 

Не можливо не згадати про затишок, красу та історичність міста Краків. 

Прогулянки по річці Віслі робили ранки бадьорішими та налаштовували на гарний день, 

а заходи сонця біля замку Вавеля перетворювали вечори у маленьку казку. Сотні 

туристів відвідують Краків щодня, з метою хоч на декілька днів відчути красу цього 

міста, ми ж мали в розпорядженні цілих 4 місяці. 

 



Наші висновки та лайфхаки: 

1. Вірте у себе! Якщо у вас є можливість залишити зону свого комфорту, залишайте 

її не думаючи! Ви завжди зможете повернутись назад. 

2. Цініть кожну людину поруч! Кожна людина, ЇЇ допомога, моральна підтримка, 

посмішка та порада цінна! Якби не команда кафедри Корпоративних фінансів і 

контролінгу КНЕУ та ентузіасти із EY, то нас би не було б зараз у Франкфурті та 

Кракові. Це абсолютна правда, повірте нам! Тому будьте щиро вдячними! 

Нетворкінг справді працює. 

3. Напружена робота в Ernst&Young навчила нас любити роботу. Адже на роботі ти 

проводиш більшу половину свого життя, тобто робота стає твоїм життям. Тому 

насолоджуйся своїм життям, отримуй задоволення від роботи! 

4. Відкривайте себе та пізнавайте світ навколо, рухайтеся лише вперед!  

5. Для всіх, хто хоче спробувати в своєму житті щось нове та цікаве, але вагається – 

ми радимо не боятись діяти, аби стати щасливішими, розвивати себе, розширити 

власні кордони і відкрити для себе нові можливості.  

6. Майбутнє кожного студента лише у його руках і залежить від того на скільки 

кожен відкритий до нових можливостей, на скільки здатен ставити перед собою 

нові виклики і справлятися з ними, а також використовувати на максимум 

отримані шанси. 

7. Наше стажування в EY – це скарб досвіду: професійного, комунікаційного, 

життєвого і ми лише з особливою теплотою та усмішкою будемо згадувати час 

проведений у чарівному місті Кракові та діловому центрі Франкфурт, дружньому 

колективі EY. 

8. Цініть КНЕУ! Виявилося, що знання, подаровані нам, цінні та 

конкурентоспроможні на європейському ринку праці. 
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