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1. Наявність наукового гуртка
На кафедрі працює науковий студентський гурток «Гроші та кредит» для
студентів 2 і 3 курсів, що навчаються за спеціальністю 6508/1. Засідання
наукового студентського гуртка “Гроші та кредит” проходять відповідно
розробленої тематики під науковим керівництвом доц. Циганової

Н.В. і

Ярової А.В., вони стали стартовою платформою для підготовки майбутніх
молодих науковців, що апробують свої наукові дослідження на різних
наукових студентських конференціях та конкурсах наукових робіт.
Дата засідання

Курс

Тема

21.04.2015

2

19.05.2015

2

30.09.2015

3

28.10.2015

3

25.11.2015

3

09.12.2015

3

Проблеми функціонування
валютного ринку
Інфляція та антиінфляційне
регулювання у сучасних
умовах
Проблеми функціонування
грошової сфери в Україні
та шляхи її стабілізації
Розвиток банківського
кредитування у сучасних
умовах
Шляхи стабілізації
банківської сфери в Україні
Інновації на ринку
банківських послуг

Відповідальний за
проведення
Н.В. Циганова, А.В.
Ярова
Н.В. Циганова, А.В.
Ярова
Н.В. Циганова, А.В.
Ярова
Н.В. Циганова, А.В.
Ярова
Н.В. Циганова, А.В.
Ярова
Н.В. Циганова, А.В.
Ярова

В межах роботи гуртка була здійснена підготовка:
1) доповідей студентів ІІ курсу КЕФ Косташ. К. та Новікової К. (керівник
доц.. Циганова Н.В.) для участі у Всеукраїнському Форумі студентської
науки

«Розвиток фінансових послуг

у контексті нової фінансової

архітектури» 14-15 травня 2015 р. у КНТЕУ;
2) доповіді студентки ІІ курсу КЕФ Косташ. К. (керівник доц.. Циганова
Н.В.) для участі у 5-й науково-практичній конференції студентів, аспірантів
та молодих учених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та
стабільного розвитку банківської системи України», що відбулася 28 травня
2015 р. в УБС НБУ.
3) доповідь студентки 3 курсу Пекур О. (керівник ст. викладач Ярова А.В.)
використано

для

участі

в

щорічному

Всеукраїнському

конкурсі

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
в ДВНЗ «Університет банківської справи»;
4) доповідь студентки 3 курсу Середи С. (керівник ст. викладач Ярова А.В.)
направлено на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси
і кредит»
2. Наявність дискусійного клубу.
3. Наявність проблемних груп.
4. Участь студентів у міжнародних заходах.
5. Участь

студентів

у

Всеукраїнських

конкурсах

наукових

робіт

з

природничих, технічних та гуманітарних наук; Всеукраїнських студентських
олімпіадах:
- кількість учасників І туру;
- кількість переможців.
24 квітня 2015 року кафедрою банківської справи було проведено
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦІЙ СЕРЕД ВИПУСКНИКІВ
КОЛЕДЖІВ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО

РІВНЯ

МОЛОДШИЙ

СПЕЦІАЛІСТ спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050401
«Економіка підприємства» на тему «Гроші та кредит: сучасні тенденції

розвитку». У конкурсі взяло участь біля сорока студентів з різних регіонів
України. Призерами конкурсу стали вісім презентацій, серед найкращих
Паляниця Н.О. Антиінфляційна політика України за сучасних умов. (н. к.
Вініковецька Ж. С., Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ), та
Савлук

І.С.

Інфляція

та

вибір

оптимального

монетарного

режиму

антиіфляційного таргетування в Україні (н. к. Попова З.А., Економічний
коледж ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана").
Кафедра сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи.
Студенти, які навчаються по спеціальності “Банківська справа” традиційно є
активними учасниками щорічних наукових конференцій студентів. Так, на 82-й
науковій конференції студентів «Соціально-економічні перспективи України у
XXI столітті»

кафедра

банківської

справи

була

представлена

двома

секціями: “Гроші та кредит” та «Банківська справа”. На підсекції «Банківська
справа” доповідали 13 студентів ІІІ-IV курсів КЕФ та ФЕФ. Підсекція «Гроші
та кредит» була представлена

8 студентами ІІ,III та IV курсів кредитно-

економічного, фінансово-економічного факультетів і факультету міжнародних
відносин. У своїх доповідях виступаючі не тільки розкривали

актуальні

проблеми, а й висловлювали цікаві пропозиції щодо їх вирішення. Необхідно
відмітити зацікавленість аудиторії проблемами, за якими були доповіді. Після
кожної доповіді були активні дискусії. Усі доповіді були на досить високому
науково-методичному рівні і майже кожен з учасників заслуговував на
нагороду. Проте призові місця посіли 8 студентів та 6 доповідей студентів
рекомендовано кафедрою до друку у Збірнику студентських наукових робіт.
Традиційно викладачі кафедри займаються науковим

керівництвом

студентських наукових робіт на конкурси, що проводяться провідними вузами
країни за профілем кафедри. Так, переможцем Всеукраїнського конкурсу
наукових студентських робіт зі спеціальності "Банківська справа" м. Харків
Україна (на базі Харківського інституту банківської справи Університету
банківської справи НБУ) стала студентка

4 курсу КЕФ Бородай Вероніка

Олександрівна (Диплом І ступеня) науковий керівник ст. викл. Охрименко І.Б.
А призерами XIII Санкт-Петербургського відкритого міжнародного конкурсу

студентських наукових робіт ім. В.Н. Веніамінова з економіки стали: студентка
4-го курсу Козловська О.Ю. (Диплом ІІІ ступеня), науковий керівник доц. Чуб
П.М., та студентка 3-го курсу КЕФ Мястковська В.С. (Диплом ІІ ступеня),
науковий

керівник

Ярова

А.В.

(http://www.ibi.spb.ru/news/itogi-xiii-sankt-

peterburgskogo-otkrytogo-konkursa-im-professora-v-n-veniaminova-/ ).

