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СПЕЦВИПУСК  НСТ  ЕКОНОМІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ 

 

  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Вашій увазі пропонується спецвипуск економічного факультету, в якому 

Ви зможете знайти найповнішу інформацію про заходи, що відбувалися 

останнім часом на нашому факультеті, а також знайти корисну інформацію 

про  наукові конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Хотілося б зазначити, що саме в цьому навчальному році Наукове 

студентське товариство економічного факультету розгорнуло свою активну 

наукову діяльність, до якої ми намагалися залучити студентів різних курсів 

не лише свого факультету, а й інших. 

Попереду на нас чекає багато чого цікавого, то ж приєднуйтеся до нас!!! 

З повагою, голова НСТ  

економічного факультету Михайло Євтушенко 

� Реформування системи вищої освіти і підготовки 

кадрів з урахуванням інноваційних технологій, що 

відповідають потребам нової економіки, є центральною в 

діяльності кафедри фінансів та кредиту та необхідною 

умовою для продовження наукових досліджень. 

Тому на кафедрі фінансів та кредиту було проведено        

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Фінанси», що передбачав виконання письмового завдання 

зі спеціальності: завдання з теорії фінансів, фінансів 

підприємств, фінансового ринку, фінансового менеджменту. 

Переможцями І етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Фінанси» стали: 

Кваліфікаційний рівень «Магістр» 

Омельченко В.М. –  І  місце; Новикова К.А. –   І  місце; 

Кириченко Л.О. –  ІІ місце; Богданов В.В. – ІІ місце;    

Щусь С.М.–  ІІ  місце; Куриленко І.В. –  ІІІ місце. 

Кваліфікаційний рівень «Бакалавр» 

Рурка Г.І. –   І місце; Євтушенко М.І. –   І місце; 

Романченко О.О. –   ІІ місце; Савіна Н.В. –  ІІІ місце. 

Вітаємо переможців і бажаємо подальших успіхів в 

навчанні та науковій діяльності. 

 

 � 17 лютого відбулася профільна олімпіада  з 

економічної кібернетики.  

Студентам 2, 3, 4 курсів пропонувалося вирішити 

одну задачу за допомогою комп’ютера та три 

письмових завдання. Серед другого курсу І місце посів 

Іванов Cергій, серед старших курсів переможцями 

стали – Шаповалова Вікторія, Співак Галина   

(5126-1) та Шевченко Максим (5125-1). 

� 19 лютого на кафедрі фінансів відбулася 

олімпіада зі спеціальності ”Банківська справа”, за 

результатами якої місця розподілилися наступним 

чином: серед бакалаврів – І місце – Савіна Н.В., ІІ – 

Євтушенко М.С. та Романченко О.О., ІІІ – 

Капьонкіна А.Г. та Северина С.В. Серед магістрів І 

місце посіли Ниценко А.М. та Давидова С.С., ІІІ 

місце – Сілаєв О.Г. 

Детальнішу інформацію про діяльність НСТ 

економічного факультету можна отримати у: 

Євтушенка Михайла (гр. 5145-1), Шаповалової 

Вікторії (гр. 5126-1), Капьонкіної Аліси (гр. 5146-1). 

ОГОЛОШЕННЯ 

 

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у засіданні 

Круглого столу «Фінансово-економічна безпека 

суб’єктів господарювання як фактор стабілізації 

економіки держави», що 13 березня 2009 р. 

організовується на базі економічного та юридичного 

факультетів. Метою заходу є обговорення проблем 

економічної безпеки України, її основних показників та 

складових. Особлива увага під час обговорення буде 

приділятися фінансовій безпеці та нормативно-правовому 

забезпеченню діяльності суб’єктів господарювання. 

Детальнішу інформацію можна отримати на кафедрі 

фінансів та кредиту економічного факультету, а також у 

голови Наукового студентського товариств економічного 

факультету - Михайла Євтушенка (т.: 8(093)570-91-02). 

 Учасники  І-го туру олімпіади зі спеціальності 

«Банківська справа» зі своїми наставниками 

 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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НАШІ  НАСТАВНИКИ 

 

Університет в системі освіти завжди уособлював собою 

невмируще джерело знань та досвіду. Цьому сприяють і накопичені 

десятиліттями книги та періодика, і сучасні лекційні та комп’ютерні 

аудиторії, і, звичайно, викладачі, які самовіддано роблять свою 

справу. Такі справжні служителі науки є на кожному факультеті. Не 

став виключенням і економічний факультет, де серед викладацького 

складу особливе місце посідає кандидат економічних наук, доцент, 

зав. кафедри економічної кібернетики Максишко Наталія 

Костянтинівна. Слід зазначити, що економічна кібернетика – це 

спеціальність, яка посідає особливе місце на зламі математики, 

комп’ютерної науки та економіки. Тому довгий час кафедра 

працювала в складі математичного факультету. Навіть зараз, коли 

університет остаточно визначився з тим, що економічна кібернетика 

все ж таки є економічною категорією, важливо зберігати певну 

автономність та приділяти особливу увагу специфічності кафедри. 

Все це блискучо вдається Наталії Костянтинівні. Під її чуйним 

керівництвом знаходяться безпосередньо 9 чоловік викладацького 

складу, захистився не один аспірант, пише наукову роботу не один 

студент.  

Вона завжди зможе підказати напрямок для наукової діяльності, 

допомогти студенту. Саме вона підготувала студента факультету 

Головіна Олександра, який показав  високий рівень знань та посів ІІІ 

місце серед студентів України на Всеукраїнській студентській 

олімпіаді, яку в минулому році проводила кафедра економічної 

кібернетики ЗНУ. Учасники проведеної олімпіади лишилися 

задоволені теплим дружнім прийомом та високим рівнем організації. 

 

  

 
 

Величезний внесок зробила саме Наталія 

Костянтинівна, яка своїми діями не лише 

заслужила довіру української наукової спільноти, 

але й зуміла грамотно скерувати зусилля кафедри 

на проведення організаційних заходів. 

Наталія Костянтинівна – блискучий викладач, 

прекрасний спеціаліст та чудова людина. 

Студентський та викладацький склад факультету 

бажає їй творчого натхнення та нових досягнень. 

 

З повагою, Ваші студенти. 

 

НОВИНИ 

 

� 16-18 квітня 2009 року на базі економічного 

факультету ЗНУ відбудеться ІІІ Всеукраїнська 

студентська конференція „Іноваційні ідеї молоді в 

соціально-економічному розвитку України ХХІ 

століття”. 

Запланована робота таких секцій: 

1. Теоретичні проблеми інноваційних процесів в 

економіці України. 

2. Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної 

діяльності в економіці України. 

3. Актуальні проблеми фінансування інноваційної 

діяльності в ХХІ столітті. 

4. Моделювання інноваційних процесів в 

економічних системах. 

Збірник матеріалів конференції планується видати до 

початку конференції. 

Тези, заявки та копії платіжних документів 

(організаційний внесок складає 70 грн.)  подавати до 25 

березня 2009 року. 

� Наукове студентське товариство ЗНУ 8-10 квітня 

2009 року організовує проведення традиційної 

університетської науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених  «МОЛОДА НАУКА». 

Запрошуємо студентів та магістрів взяти участь у 

конференції.  
 

 Для участі  в конференції необхідно до 20 березня 2009 

року подати голові Наукового студентського товариства 

Вашого факультету: заявку; текст тез доповіді у паперовому 

та електронному варіанті на дискеті; відгук наукового 

керівника. 

Збірник матеріалів конференції планується видати до 

початку конференції.  

За детальнішою інформацією звертатися  до голів НСТ 

факультетів або в науково-дослідний сектор  (4  корп., 324 

каб.,т.: 746-47-23). 

� 14-15 травня  2009 року  на базі Волинського 

інституту економіки та менеджменту відбудеться              

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

„Соціально-економічний розвиток національної 

економіки в контексті європейської інтеграції”. 

На конференції планується розглянути й обговорити 

проблеми за такими напрямками: 
- інноваційний та інвестиційний розвиток національної 

економіки; 

- теоретичні та прикладні аспекти менеджменту та маркетингу; 

- перспективи розвитку фінансово-кредитної та облікової 

системи в Україні; 

- розвиток інформаційної інфраструктури в процесах побудови 

економіки країни; 

- проблеми зайнятості та формування трудового потенціалу; 

- туристична індустрія як чинник економічного розвитку 

України. 

Для участі у конференції необхідно не пізніше 10 квітня 

2009 року надіслати заявку та наукову статтю . 
 

Особлива подяка за підготовку матеріалу зав. кафедрою фінансів та кредиту,  професору  Череп А.В. 
 

Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство Запорізького 
національного університету 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 

 

Головний редактор і 
коректор: 

Сириця Світлана 
Виходить двічі на місяць 

українською мовою. 

 

Адреса редакції:  
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 69000 

 тел.: 8 (061)764-47-23. 
http://sites.zsu.zp.ua/student_science 

e-mail:sveta.sirica@rambler.ru 
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