
Інформація щодо участі у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, конференціях 

у  2010-2011 н.р. студенів ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» 

(призові місця) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

студента 

Факультет, 

кафедра-

організатор 

Курс, 

група 

 

Результат Місце проведення 

1 2 3 4 5 6 
1 

 

Гвоздюкова Світлана ОФ, 

кафедра 

бухгалтерсь-

кого обліку і 

аудиту  

 

 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних і 

гуманітарних наук за напрямом 

“Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” 

Грамота “За актуальність 

дослідження” 

Медаль “Переможець 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських робіт за напрямом 

“Бухгалтерський облік, аналіз і 

аудит”” 

ДВНЗ “Запорізький національний 

університет”, 31 б ерезня 2011 р.  

2 Ласукова Анна БТ, 

кафедра 

банківської 

справи 

 І місце, почесна грамота у 

Всеукраїнському конкурсі наукових 

робіт зі спеціальності “Банківська 

справа” 

Одеський державний економічний 

університет,  

30 березня - 1 квітня  

2011 р.   

3 Ткаченко Євген БТ, 

кафедра 

економічної 

кібернетики 

 

МЕК-02 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних і 

гуманітарних наук за напрямом 

“Кількісні методи в економіці 

(статистика, економіко-математичне 

моделювання) 

ДВНЗ “Київський національний 

економічний університет 

ім.В.Гетьмана”, 29 березня 2011 р. 

4 Бухтіарова Аліна  ОФ,  

кафедра 

фінансів 

 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних і 

гуманітарних наук зі спеціальності 

“Фінанси, грошовий обіг і кредит” 

Тернопільський національний 

економічний університет,  

17-18 березня 2011 р.   
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5 Хомутенко  Ярослав БТ,  

кафедра 

міжнародної 

економіки 

МЕ-91 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних і 

гуманітарних наук за напрямом 

“Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини” 

Донецький національний 

університет економіки і торгівлі 

ім. М. Туган-Барановського, 

10 березня 2011 р. 

Грамота ІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади  за напрямом “Світове  

господарство і міжнародні економічні 

відносини” 

Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка, 

15 березня 2011 р. 

6 Ойстрик Андрій ОФ,  

кафедра 

менеджменту 

МБС-01 І місце у Міжнародній студентській 

науково-практичній конференції “Роль 

Центрального банку в умовах світової 

фінансової кризи та тенденції 

розвитку фінансового ринку, 

банківської системи, ринку праці та 

галузей економіки” 

Московська банківська школа 

Центрального банку Російської 

Федерації,  

17-20 березня 2011 р. 

Диплом ІІІ ступеня на ІV 

Міжвузівській науково-практичній 

студентській конференції “Теорія та 

практика розвитку банківської справи” 

 

Львівський інститут банківської 

справи Університету банківської 

справи Національного банку 

України, 17-18 листопада 2010 р. 

7 Мішеніна Марина БТ,  

кафедра 

банківської 

справи 

МБС-02 Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади  зі спеціальності 

“Банківська справа”  

    

Львівський інститут банківської 

справи Університету банківської 

справи Національного банку 

України, 5-7 квітня 2011 р. 

8 Палій Вячеслав БТ,  

кафедра 

банківської 

справи 

МБС-01 Диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади  зі спеціальності 

“Банківська справа”  

 

Львівський інститут банківської 

справи Університету банківської 

справи Національного банку 

України, 5-7 квітня 2011 р. 

9 Богма Сергій 

 

БТ,  

кафедра 

банківської 

справи 

МБС-01 Диплом ІІІ ступеня на ІV 

Міжвузівській науково-практичній 

студентській конференції “Теорія та 

практика розвитку банківської справи” 

Львівський інститут банківської 

справи Університету банківської 

справи Національного банку 

України, 17-18 листопада 2010 р. 
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Грамота у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Банківська справа» 

Одеський державний економічний 

університет,  

30.03.2011-01.04.2011 р.  

10 Богма Сергій 

 

БТ,  

кафедра 

банківської 

справи 

МБС-01 

 

Диплом І ступеня Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних і 

гуманітарних наук за напрямом 

“Банківська справа” 

Харківський інститут банківської 

справи Університету банківської 

справи Національного банку 

України, 7 квітня 2011 р. 
Мішеніна Марина МБС-02 

11 Ілляшенко Андрій  БТ,   

кафедра 

банківської 

справи 

МБС-01 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних і 

гуманітарних наук за напрямом 

“Банківська справа” 

Харківський інститут банківської 

справи Університету банківської 

справи Національного банку 

України, 7 квітня 2011 р. 

 

12 Піддубна Любов ОФ,  

кафедра 

фінансів 

МФ-01 Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади  з дисципліни 

“Страхування” 

 

м. Ірпінь, Національний 

університет державної податкової 

служби України, 5-7 квітня 2011 р. 

Грамота за високі показники у 

виконанні завдань комп’ютерного 

тестування у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської  олімпіади  зі 

спеціальності “Фінанси” 

 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 26-29 квітня 2011 р. 

13 Коток Микола ОФ,  

кафедра 

фінансів 

Ф-81 Грамота за перемогу у номінації “За 

глибокий аналітичний підхід до 

розв’язання практичного заняття” у ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської  

олімпіади  з дисципліни 

“Інвестування” 

Донецький національний 

університет економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського,  

29-31 березня 2011 р. 

1 місце за перемогу у І турі олімпіади 

Київської школи економіки (KSE) з 

економіки та фінансів 

Харківський національний 

економічний університет,  

29 жовтня 2010 р.  

Призер  міжнародного конкурсу 

студентських творів-есе «Молодіжний 

лідер демократичної країни» 
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14 Самусевич Ярина ОФ,  

кафедра 

фінансів 

Ф-61 Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади зі спеціальності “Фінанси” 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 26-29 квітня 2011 р. 

15 Охріменко Іван ОФ,  

кафедра 

фінансів 

МФ-01 Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади зі спеціальності 

“Управління фінансово-економічною 

безпекою” 

м. Київ 

Вищий навчальний заклад 

“Університет економіки  

та права “Крок””,  

28-30 квітня 2011 р. 

16 Боровський Роман БТ,  

кафедра 

вищої 

математики 

та 

інформатики 

ЕК-82 Диплом І ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади  з дисципліни “Математика” 

І місце  - в категорії “С” 

Севастопольський національний 

технічний університет,  

18-21 травня 2011 р. 

Грамота за І місце – в групі 

торговельно-економічних та 

фінансових ВНЗів 

17 Коверга І.В. ОФ, кафедра 

бухгалтерськ

ого обліку і 

аудиту 

МОА-01 8 місце у другому турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з обліку і 

аудиту 

 

18 Височина Аліна  ОФ,  

кафедра 

фінансів 

Ф-71 Грамота за успішне виконання 

завдання творчого характеру у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності «Фінанси» 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 26-29 квітня 2011 р. 

19 Ісаєва О. ОФ, кафедра 

фінансів 

МФ-01 Грамота за успішне виконання 

творчого завдання у ІІ етапі  

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 26-29 квітня 2011 р. 

20 Птащенко В.В. ОФ,  

кафедра 

фінансів 

Ф-51 Диплом ІІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі дипломних 

робіт зі спеціальності «Фінанси» 

Донецький національний 

університет економіки і торгівлі 

ім. М. Туган-Барановського,  

23-24 листопада 2010 р.  

21 Кругових А.М.  ОФ,  

кафедра 

фінансів 

ОА-81 Диплом ІІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі на краще 

есе «Значення європейської освіти для 

м. Полтава, аналітичний центр 

«Бюро економічних та соціальних 

досліджень» (Україна), – 
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мого майбутнього» Український інформаційний 

партнер Європейського науково- 

     освітнього центру допомоги 

студентам «YunGo» (Латвія, м. 

Рига), 13 грудня 2010 р.  

22 Акіменко Володимир БТ,  

кафедра 

вищої 

математики 

та 

інформатики 

ЕК-81 Диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади  з дисципліни 

“Інформатика” 

Харківський національний 

педагогічний університет  

ім. Г.С. Сковороди,  

11-13 травня 2011 р. 

Диплом  за кращу авторську 

програмну розробку в номінації 

“Економічні та гуманітарні науки” 

23 Москаленко І.М.  ОФ,  

кафедра 

фінансів 

ОА-82 ІІІ місце та грамота за особистий 

значний внесок у розвиток 

ісламознавчої науки в Україні у 5-й 

Всеукраїнському конкурсі 

ісламознавчих досліджень молодих 

учених ім. Агатангела Кримського 

Всеукраїнська асоціація 

громадських організацій 

«Альраід» та Всеукраїнська 

громадська організація 

«Український центр 

ісламознавства»,  

31 грудня 2010 р.  

24 Семеног А.Ю. ОФ,  

кафедра 

фінансів 

 Переможець номінації «Найкраща 

авторська модель впливу фінансових 

факторів на економічне зростання 

країни» у Міжнародному конкурсі 

наукових робіт молодчих учених та 

студентів на честь 110-ї річниці від 

дня народження Нобелівського 

лаурета з економіки Саймона Кузнеця 

м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровський університет ім. 

Альфреда Нобеля 

25 Божко О. ОФ, кафедра 

менеджменту 

Ф-01 1 місце у номінації «За знання 

зарубіжних джерел» Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни 

«Регіональна економіка» 

 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. В. 

Гетьмана» (м. Київ),  

25-27 травня 2011 р.  

26 Стадник О. ОФ,  

кафедра  

менеджменту 

Ф-02 1 місце у номінації «За знання 

понятійного апарату» Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни 

«Регіональна економіка» 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. В. 

Гетьмана» (м. Київ),  

25-27 травня 2011 р.  
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27 Вусик В. ОФ,  

кафедра  

менеджменту 

ОА-03 1 місце у номінації «За глибоке знання 

теорії економічного районування» 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни «Регіональна економіка» 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. В. 

Гетьмана» (м. Київ),  

25-27 травня 2011 р.  

28 Дяченко О. ОФ,  

кафедра 

менеджменту 

БС-81 Призер олімпіади з дисципліни 

«Маркетинг» для студентів та 

випускників ВУЗів 

Національний дослідницький 

університет «Высшая школа 

экономики» (м. Донецьк),  

12.03.2011 р. 

29 Мірошниченко М. ОФ,  

кафедра 

менеджменту 

Ф-03 Призер Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Екологія» для 

студентів неекологічних 

спеціальностей ВНЗ України 

Одеський державний екологічний 

університет (м. Одеса), 

26-29 квітня 2011 р. 

30 Путімцев О. ОФ,  

кафедра 

менеджменту 

МЕ-81 ІІ місце у фіналі конкурсу есе і 

досілдницьких робіт «Енергетична 

залежність і вплив зростання цін на газ 

на економіку України / Білорусії / 

Молдавії» 

 

Київська школа економіки,  

м. Київ,  

04.12.2010 р.  

31 Гребеник Володимир ЮФ, 

кафедра 

державно-

правових 

дисциплін 

 

МП-01 

 

Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнській 

студентській олімпіаді з правознавства  

 

Славко Анна 

32 Данилюк А. ЮФ, кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

П-91 І місце у І етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 2010/2011 н.р. 

з дисципліни «Українська мова»  

 

Кулішенко Л.А. П-91 

33 Кузьович Н. ЮФ,  

кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

БС-81 

ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі 

«Українці в світі» 

«Український дім», організатор – 

гуманітарний фонд «Українці в 

світі», 2010 р. 

Мунтян В. БС-82 

Захожий В. БС-83 

Савченко М. МЕ-82 
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34  

Мунтян Віктор 

БТ,  

кафедра 

теоретичної 

і прикладної 

економіки 

БС-82 ІІ місце у номінації «Креативність» у 

ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності 

«Управління персоналом і економіка 

праці»  

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет  

ім. В. Гетьмана»,  

18-19 травня 2011 р.  

35 Захожий Віталій БТ,  

кафедра 

теоретичної 

і прикладної 

економіки 

БС-83 ІІ місце у номінації «Логічність 

мислення» у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 

спеціальності «Управління 

персоналом і економіка праці»  

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет  

ім. В. Гетьмана»,  

18-19 травня 2011 р.  

 

 


