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У пошуках скарбів

Неповторної осені 2010 представники Студентського
наукового гуртка кафедри банківської справи ТНЕУ
«Банківський аналітик» разом з к.е.н., доц. Васильчишин
Олександрою Богданівною вже встигли відвідати Музей
грошей Національного банку України і помилуватися
краєвидами Києва. Для декого з учасників це була повторна
можливість побувати у центральному банку, так як Гурток
співпрацює з даним
закладом ще з 2005
року.
Музей грошей
знаходиться
в
б у д і в л і
Національного
банку України на
в у л и ц і
Інститутській 9.
Завітавши у залу музею, студенти були приємно вражені
виставкою банкнот і монет різних країн світу (як діючих, так
і таких, що вийшли з обігу), а також домонетних форм грошей.
Екскурсовод розповіла про розвиток грошей в різні історичні
періоди на території України, звернула увагу на походження
кожного експонату і кількість збережених знахідок для
найдавніших та найбільш рідкісних з них. Цікавим видалося
і розглядання сучасних банкнот різних держав, адже усі вони
відрізняються особливим новітнім дизайном та високим
ступенем захисту. Проте не менш захоплюючими видалися
ювілейні та пам'ятні монети України, виготовлені з
дорогоцінних металів, зокрема, золота і срібла. Вони так
милували око чудовим зображенням та неповторністю, що
гуртківцям важко було відірвати погляд і покинути залу після
завершення екскурсії. Яскравим моментом стала унікальна
можливість для студентів за допомогою детектору валют
перевірити справжність наявних у них банкнот.
Після пізнавальної екскурсії студенти вирішили
скористатись шансом і насолодитись атмосферою столиці.
Деякий час гуляли Києвом, споглядаючи неповторні
краєвиди, відчуваючи велич міста. Наша екскурсійна група
відвідала найчудовіші визначні місця міста, пам'ятки
архітектури: завітали в Андріївський, Софійський собори і
мали змогу побачити неймовірну красу вулиць та будинків з
дзвіниці Михайлівського золотоверхого. Усі учасники
отримали багато позитивних емоцій від цієї подорожі.
Еліна Синій
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Дорогі
читачі!
Друковане
слово
є
невід'ємним
атрибутом
нашого
повсякденного
ж и т т я . Н е з в а ж а ю ч и на
досягнення у сфері цифрових
інформаційних технологій,
шалений ритм нашого життя
і ставлення сучасної молоді
до навчання роль книги, журналу, газети не
потрібно зменшувати. Звичайно, сьогодні
майже у кожного є м о ж л и в і с т ь дізнатися
необхідну інформацію із радіо чи телебачення,
п р о т е т а м в о н а п о д а є т ь с я сухо, коротко,
інформативно. А розгорнувши газету, читачу
відкривається новий погляд на стан речей очима
п е в н о г о ж у р н а л і с т а . Тоді ми п о ч и н а є м о
проявляти своє ставлення до події, адже,
з а з в и ч а й , з а г л и б л ю є м о с я у проблему,
висловлюємо своє бачення: критикуємо
політиків, переймаємося рівнем життя
населення, оцінюємо стан економіки... Чи не
так відбувається з Вами? Ознайомитися із
н о в и н а м и , що цікавлять, м о ж н а т а к о ж з
Інтернет джерел. Але там Ваша увага неодмінно
розсіюється на абсолютно сторонні речі та
рекламу, виникає ймовірність взагалі забути
предмет пошуку або ж знайти не зовсім те, що
шукали чи застарілу інформацію. Натомість
будь-яка газета пропонує лише свіжі новини,
піднімає актуальні питання, описує факти із
життя відомих людей. Газета прагне не тільки
дослідити, висунути в центр громадської уваги
ту або іншу проблему, але і всебічно, крок за
кроком розглянути найбільш ефективні засоби
її вирішення. На мою думку, ставлення до преси
визначається фізичними і побутовими умовами
сприйняття її матеріалів. Тому газету ми
можемо почитати у зручний для нас час, швидко
переглядаючи чи вивчаючи, читаємо увесь
матеріал або вибірково певні статті. При цьому
у нас з а в ж д и з а л и ш а є т ь с я м о ж л и в і с т ь
зупинитись, осмислити прочитане або пізніше
знову повернутися до нього. Отож, вибір за
Вами!

анаяжтш^
Бути чи не бути колективній валюті?
20 жовтня 2010 року члени Студентського наукового гуртка
кафедри банківської справи «Банківський аналітик»
організували науковий круглий стіл на тему «Нестабільність
економіки країн Єврозони та її вплив на перспективи
використання євро у міжнародних розрахунках». У засіданні
взяли участь куратори, усі члени гуртка, викладачі кафедри
банківської справи, зокрема к.е.н., професор Івасів Б. С.,
к.е.н., доцент Галапуп Н. Д., к.е.н., доцент Чайковський Я.
І., викладач Сегеда Л. М., дослідник-стажист Рудан В. Я. та
к.е.н., доцент Васильчишин О. Б.. Метою даного заходу
передбачалось якнайповніше охарактеризувати використання
євро у міжнародних розрахунках, його вплив на економіку
України.
Науковий круглий стіл розпочався з доповіді «Особливості
розвитку країн Європи на сучасному етапі» студентки
четвертого курсу Табатадзе Ольги. Виступ базувався на
висвітленні сучасного стану економіки країн єврозони та
заходів щодо подолання боргової кризи у Греції, Італії та
Португалії.
Наступною виступала студентка п'ятого курсу Сівчук
Тетяна з доповіддю на тему «Проблеми та перспективи
використання євро у міжнародних розрахунках». Вона
зосередила увагу на основних проблемах функціонування
євро на сучасному етапі та представила власні прогнози щодо
стабільності даної валюти в середньостроковій перспективі.
Завершальною прозвучала доповідь студента третього курсу
Зборовського Дениса під назвою «Чутливість економіки
України до нестабільності євровалюти». Студент провів
порівняльну характеристику між українським та
європейським бізнесом, а особливо звернув увагу на
коливання цін в Україні під впливом стрибків євро.
В обговоренні представлених доповідей взяли участь
викладачі кафедри банківської справи і студенти - члени
наукового гуртка «Банківський аналітик». Зокрема, к.е.н.,
доцент Івасів Б.С. зазначив, що на сьогоднішній день
волатильність євро пов'язана з діями фінансових спекулянтів.
Кандидати економічних наук, доценти Васильчишин О.Б та
Галапуп Н.Д. узагальнили виступи доповідачів та висловили
своє бачення даної проблеми. Викладачі наголосили, що
проблеми єврозони насамперед пов'язані з конкуренцією
між країнами за першість в регіоні та різносторонністю
пріоритетів економічного розвитку держав-учасниць
єврозони, що підриває стабільність колективної валюти.
Під час обговорення доповідей учасники вели жваву
дискусію, задавали цікаві запитання та висловлювали свої
міркування з даної теми. Більшість учасників даного
семінару, які висловили свою думку щодо предмету
обговорення, незважаючи на ситуацію, що склалася у світі і
досить впливові аргументи доповідачів не вірять у
можливість краху колективної валюти євро, оскільки за нею
стоїть досить сильна міжнародна політична та економічна
організація, Євросоюз.

Юлія Якименко

Мистецтво публічного виступу
27 жовтня 2010 року відбувся методичний семінар під
назвою «Організаційно-методичні засади наукової роботи
студентів і формування у них навиків публічних виступів»,
організований професорсько-викладацьким складом кафедри
банківської справи ТНЕУ з метою ознайомлення учасників
студентських наукових гуртків «Банківський аналітик» та
«Грошова парадигма» з правилами написання наукових робіт,
з вербальними та невербальними засобами донесення
необхідної інформації аудиторії при публічних виступах. Були
заслухані доповіді викладачів кафедри банківської справи к.е.н.,
ст. викладача Забчук Г.М., к.е.н., доцента Галапуп Н.Д., к.е.н.,
доцента Чайковського Я.І. та завідуючого кафедрою психології,
доктора педагогічних наук, професора Вихруща А.В.
Семінар розпочався із вступного слова к.е.н., доцента Балянт
Г. Р., яка привітала всіх учасників заходу та запросила до слова
к.е.н., ст. викладача Забчук Г. М., доповідь якої розкривала
особливості правильної побудови наукової статті. Студенти
встигли занотувати багато корисних порад: якою має бути схема
побудови роботи, в чому переваги створення презентацій та
основні їх елементи. Викладач вказала, що доповідач повинен
не відхилятися від основної лінії тексту при публічному виступі.
Щодо побудови слайдів, то вони повинні бути простими,
стосуватися теми, лінії на графіках мають бути чіткими, а
кількість слайдів орієнтовно від трьох до п'яти при 10-ти
хвилинному виступі. Використання кольорових ілюстрацій
краще сприймаються глядачем. Виклад матеріалу повинен
відбуватись у звичній манері спілкування, не рекомендується
повністю читати заготовлений текст.
Мабуть, найгучніші аплодисменти зірвав Вихрущ А. В., який
приєднався до проведення семінару на запрошення Галапуп Н.
Д., та поділився власним досвідом публічних виступів.
«Заговори, щоб я тебе побачив....» - такими словами Сократа
він розпочав свою доповідь, чим відразу привернув увагу і
зацікавленість до себе. Анатолій Володимирович зосередився
на тому, що головним критерієм хорошого виступу є те, «чи
аудиторія думає». Він зазначив, що для цього необхідно, щоб
доповідь базувалася на власній думці, містила певну проблемну
ситуацію та відображала певні закономірності та тенденції.
Професор продемонстрував як повинен працювати
професіонал, використавши крилатий вислів - «Пізнай самого
себе».
Надзвичайно цікавим став виступ к.е.н., доцента Галапуп Н.
Д., який був особливо актуальним для студентів, адже базувався
на власному досвіді подолання страху публічного виступу.
Наталія Дем'янівна розказала, як правильно розпочати
доповідь, ввести аудиторію «в курс справ» та донести до слухача
потрібну інфомацію.
Доповідь Чайковського Я.І. на тему: «Методика підготовки,
оформлення і захисту науково-дослідних робіт»
супроводжувалася цікавою презентацією та розкривала основні
питання, які виникають у студента при написанні наукових робіт
- вибір структури статті, елементи кожної частини роботи,
особливості оформлення списку використаної літератури,
додатків та мистецтво публічного захисту написаних робіт.
Учасники студентського наукового гуртка «Банківський
аналітик» вдячні викладачам кафедри банківської справи та
професору Вихрущу В.А. за цікаві виступи та практичні поради,
що стануть запорукою у вдосконаленні наших наукових вмінь
та навичок.

Марта Геличак

Кожного дня у стінах університету він використанням
комп'ютерної
техніки.
говорить виключно про економіку, гроші, Однак,сучасний студент також повинен вільно
банки. На більшості лекцій він зауважує володіти іноземною мовою.
необхідність проведення тестової форми
На Вашу думку, без яких рис неможливо
оцінювання знань, а також наголошує на уявити педагога (викладача)? Що перш за все
важливості нововведень, зокрема тренінгів цінуєте в колегах?
Викладач повинен бути професіоналом,
для IV курсу. Проте темою нашої розмови
стало ставлення викладача
кафедри добросовісно відноситись до своїх обов'язків з
банківської
справи до своєї
роботи, наукової та навчальної роботи, мати повагу та
колективу,
студентів.
Кандидат бути авторитетом серед колег і студентів. Це і
економічних наук, доцент Чайковський ціную в колегах.
Ярославе Івановичу, які студенти Вам
Ярослав Іванович поділився
своїм
Чайковський Я.І.
баченням процесу навчання та викладання найбільше імпонують?
Студенти, які відвідують заняття, займаються науковою роботою, тобто
дисциплін, висловив свої зауваження та
творчо
підходять до написання індивідуальних завдань, тез і статей, краще
побажання.
засвоюють пройдений матеріал. Такі студенти намагаються, щоб викладач
Викладацька праця для Вас є чимось
передав їм всі свої знання, щоб потім їх використовувати у практичній
більшим ніж звичайна робота?
діяльності. Такі студенти і найбільше імпонують.
Після закінчення Тернопільського інституту
Що би ви хотіли порадити молодим людям, які мріють пов 'язати свій
народного господарства мені запропонували
життєвий шлях з наукою?
роботу на кафедрі. За час роботи я захистив
Я хочу побажати їм, творчо підходити до написання ІНДЗ, рефератів,
кандидатську дисертацію на здобуття наукового
курсових і дипломних робіт. Виберіть тему дослідження, працюйте над
ступеня кандидата економічних наук та отримав
літературними джерелами, пишіть статті, оцінюючи різні точки зору і
почесне звання доцента. Робота викладача, поформулюйте власне бачення вирішення проблеми, яку досліджуєте.
перше, мені подобається, а по-друге, я люблю
Напишіть і опублікуйте спочатку невеликі тези, а потім статтю у фаховому
свою професію, тому що це спілкування з
виданні.
колегами і студентами щодо наукових і
Ваші побажання студентам-учасникам наукового гуртка «Банківський
навчальних питань.
аналітик»?
Яку модель викладання Ви би запропонували
Моїми побажаннями є: при підготовці статті опрацюйте більше
для ефективного навчання студентів та
літературних джерел, задавайте більше питань виступаючим, тобто беріть
формування теоретичних і практичних основ
участь та обговорюйте наукові доповіді. Після написання тез, статті
для їх майбутнього професійного росту? Які
опублікуйте у різних виданнях, зокрема конференціях, журналах. Бажаю
методики мотивації використовуєте Ви?
учасникам наукового гуртка «Банківський аналітик» подальших наукових
На мою думку, у роботі з викладання доцільно
і творчих здобутків на цій не простій науковій ниві.
використовувати всі методи - лекції, практичні
Володимир Антків
заняття, написання рефератів, ІНДЗ, курсових
і дипломних робіт, а також запроваджувати нові Ґ
Науковцями не народжуються...
N
форми навчання, зокрема застосування на
Науковцями не народжуються, ними стають в результаті наполегливої
заняттях мультимедійного обладнання, праці - пошукових досліджень, умовиводів, розумових навантажень...
дистанційних форм навчання з використанням Думаю, що усі дійсні та майбутні члени «Банківського аналітика» не
комп'ютерної техніки, тренінгів з імітації випадково обрали собі цей нелегкий шлях. Мабуть, всі ми відчуваємо у
виробничої ситуації в банківських установах. собі творчий потенціал, жагу до нових знань, необхідність наукових пошуків
Впровадження ідей Болонської системи: та бажання самореалізуватись у житті. Якраз здійснити все це нам
чого не вистачає Україні? Ваше ставлення до допомагає участь у науковому гуртку. Головним аспектом є написання
організації
навчального
процесу
в тез, статей, складання доповідей та участь у різноманітних наукових заходах.
Університеті.
Тому для кращого формування наукової роботи студентів їм допомагають
На мою думку, впровадження Болонського наукові керівники. Ними є викладачі кафедри банківської справи ТНЕУ
процесу має позитивні сторони. По-перше, Гуртківець може звернутися до свого наукового керівника за допомогою у
диплом студента, який закінчив освітньо- написанні наукових статей чи тез, порадитись щодо висвітлення проблемних
кваліфікаційний рівень «бакалавр» або питань чи узгодження обраної теми. Написані студентом матеріали ретельно
«магістр»
буде визнано
в країнах перевіряються викладачем і можуть бути повернені на доопрацювання, адже
Європейського союзу та в інших країнах. По- науковий керівних несе солідарну з автором відповідальність за зміст
друге, позитивною є запровадження кредитно- роботи.
рейтингової системи навчання та оцінювання
Викладачі кафедри банківської справи активно допомагають студентам
знань студента. Я вважаю, що тести є одним із «Банківського аналітика» та всіляко сприяють у підготовці доповідей,
об'єктивних підходів при оцінці знань студента. статей, наукових робіт й організації запланованих наукових заходів. Для
Сучасний студент Вашими очима?
ефективнішої діяльності Гуртка йому на допомогу завідуючим кафедри
Сучасний студент повинен знати комп'ютер. призначаються куратори, які координують роботу: беруть участь у його
В цьому допомагає і організація навчального поточних засіданнях, організовують екскурсії, допомагають реалізовувати
процесу. Зокрема, написання ІНДЗ, курсових і ідеї.
дипломних робіт
з
дійснюється
,
Оксана Засядько І

Цікавинки

У просторах Інтернету
З початком нового навчального року на першому
організаційному науковому семінарі було презентовано новий
сайт Студентського наукового гуртка "Банківський аналітик"
кафедри банківської справи - те^теапаїіїук.іпеи.егїи.иа.
Метою створення веб-сайту стало бажання донести корисну
інформацію про основні засади діяльності наукового гуртка,
ознайомити з історією виникнення такої організації. Отож,
ввійшовши на сайт, ви можете завітати до рубрику «Новини»,
де знаходиться цікава інформація про останні події з життя
«Банківського аналітика», репортажі з наукових семінарів,
круглих столів, конференцій та інших заходів, що проводилися
за сприяння та участі членів Гуртка. Також є можливість
дізнатись про наукову роботу Гуртка і знайти контактну
інформацію, час проведення засідань. Не менш важливим є
наявність корисних посилань на головній сторінці. Тут же
можна завантажити План наукових заходів на поточний рік,
Бюлетень, Звіт про роботу Гуртка за минулий рік.
В рамках сайту можна "познайомитися" з членами
"Банківського аналітика", перейшовши у розділ "Учасники",
де розміщені фотографії всіх студентіва-гуртківців та деякі
дані про них.
Завітайте на офіційний сайт гуртка «Банківський аналітик»!
Скористайтесь шансом оцінити наші здобутки і плани!

Віталій

«Сирні» кредити
Італійські банки почали приймати як заставу сир. Так, банк
Сгегїііо Етіїіапо видає кредити, забезпечені знаменитим
італійським сиром Рагтідіапо Кеддіапо, який також відомий
як пармезан.
Лише банківський будинок Сгегїіїо Етіїіапо, за власним
бажанням, прийняв на зберігання від своїх клієнтів 400 тисяч
кіл пармезану. Оцінна вартість 40-кілограммового сирного
колеса складає 300 євро.
Банк придбав для зберігання "сирної застави" спеціальне
складське приміщення, в якому за процесом дворічного
визрівання сиру стежить відомий фахівець Вільям Біззаррі.
Якщо, за словами експерта, клієнт не повертає кредит, його
пармезан виставляється на продаж.
Банк нічим не ризикує, якщо ціна на популярний сир впаде,
він зажадає у клієнта відшкодувати різницю або в грошовому
еквіваленті, або додатковою кількістю пармезану.
Ця фінансова система бере свій початок в 1950 роках і
допомагає виробникам сиру уникати труднощів з
фінансуванням протягом дворічного періоду дозрівання.

«Золотий» банкомат

Перший у світі "банкомат", що видає замість грошей золоті
злитки, запрацював у столиці ОАЕ, у розкішному
готелі
"Емірейтс
Пелес". Автомат "СоШ-То-Со", покритий 24каратним золотом, видає золоті злитки вагою 1, 5 та 10 грамів і
подарункові золоті монети авторського дизайну, упаковані у спеціальні
коробочки.
"Золотий банкомат" створений німецькою компанією "Ех Огіепіе ^иx
АС" і вперше був встановлений в аеропорту Франкфурта минулого року,
але працював там в експериментальному режимі лише один день.
Автомат приймає як готівку, так і кредитні картки. Ціни на благородний
метал в автоматі оновлюються кожні 10 хвилин.
Якщо з якихось причин покупець незадоволений придбанням, протягом
10 днів злитки можна повернути і отримати гроші назад.
Банкомат має високий ступінь захисту від шахраїв, включаючи
програмне забезпечення для боротьби з відмиванням грошей. У разі
збою він припиняє роботу автоматично. За словами представників
компанії-виробника, агрегат вагою 500 кг захищає себе сам: внутрішній
шар машини зроблений із нержавіючої та молібденової сталі, а підірвати
його під силу хіба що бойовій вибухівці. Творці "золотого банкомату"
впевнені, що їх винахід користуватиметься великим успіхом як у
інвесторів, так і у туристів, адже золото, як і раніше, залишається
найбільш надійною формою вкладення коштів, а золотий сувенір такого
типу - чудовий подарунок на пам'ять про ОАЕ.

Іодтуховський

ґВосени святкують день свого народження
молоді науковці «Банківського аналітика»:
Щедра Ірина (17 вересня)
Іолтуховський Віталій (6 жовтня)
Федорович Максим (31 жовтня)
Максимович Наталя (25 листопада)
Щиро вітаємо вас з днем народження!
Бажаємо, щоб сонце вас зігрівало,
Люди - усмішку вам дарували,
Природа здоров'я вам піднесла,
А ластівка щастя мішок принесла!
А ще романтики, дружби, кохання!
• Прийміть же від нас усі ці вітання!
Ф Увага! Ці дні чарівні, не звичайні,
в
в Тож нині здійсняться всі побажання!!!
м

•
•
•
•
•

Наталія Біла
Афіша наукових заходів, організованих гуртком
Круглий стіл: «Розвиток технологічних
інновацій при реалізації банківських продуктів»;
Науковий семінар: «Міжбанківське
кредитування і рефінансування у механізмі
забезпечення фінансової стійкості банків:
світовий досвід і українські реалії».
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/ К рредитори відрізняються кращою пам яттю, ніж боржники.
( Б. Франклін)
Гроші псують людину, а інфляція псує гроші. (Борис Крутієр)
Нажити багато грошей - хоробрість; зберегти їх - мудрість, а уміло
витрачати - мистецтво. (Б. Авербах)
Той, хто шукає мільйони, досить рідко їх знаходить, проте той, хто
їх не шукає,- не знаходить ніколи! (Оноре де Бальзак)
Щоб заробити на життя, потрібно працювати. Але щоб розбагатіти,
Чпртрібно придумати щось інше. (Альфонс Карр)
.
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