
Звіт про роботу наукового гуртка кафедри фінансів і кредиту 

«Фінансовий клуб» за 2017-2018 навчальний рік 
 

Для організації наукової роботи студентів за напрямом підготовки 

«Фінанси і кредит» з метою залучення обдарованої студентською молоді до 

наукової роботи у галузі економічних наук під керівництвом к.е.н., доцента 

кафедри фінансів і кредиту Зорі С. П. функціонує науковий гурток 

«Фінансовий клуб».  

Основні завдання гуртка: 

- дослідження актуальних питань фінансової діяльності підприємств, 

установ та організацій в контексті забезпечення ефективності їх 

функціонування; 

- впровадження у навчальний процес нових форм співпраці з 

установами та організаціями функціонування яких пов’язане із податковою, 

банківською, страховою та інших видами діяльності; 

- сприяння публікації студентами наукових статей, тез доповідей, 

участі у наукових конференціях та конкурсах; 

- сприяння формуванню особистості студентів як дослідників шляхом 

підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка. 

На сьогоднішній день учасниками гуртка «Фінансовий клуб» на 

постійній основі є студенти факультету обліку та фінансів, спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування»: Красняк Оксана, Мовчан Юлія, 

Нехаєнко Маргарита , Сенюшкіна Юлія, Таран Яна, Рева Валентин, Жилін 

Теняна, Телятник Марія, Феденко Анастасія, Білозор Олена, Марченко Юлія, 

Колінько Наталія, Михайленко Іван, Чайка Наталія, Бова Максим, 

Герасименко Ольга, Пасько Дарина, Березорудська Катерина, Тимошенко 

Наталія. Крім того, відвідувати засідання гуртка та отримувати необхідні 

консультації мають можливість всі бажаючі. 

Засідання наукового гуртка проходять щомісячно, результати наукової 

студентської діяльності обговорюються на наукових семінарах кафедри, де 

консультанти та наукові керівники звітують про хід наукових досліджень. 
 

Протягом 2017-2018 навчального року відбулося вісім засідань 

студентського наукового гуртка «Фінансовий клуб». 
 

11 вересня 2017 року відбулося планове засідання студентського 

наукового гуртка «Фінансовий клуб» головною метою якого було 

формування плану роботи на 2017-2018 навчальний рік. За спільним 

обговоренням членів гуртка було визначено та обрано найбільш важливі та 

актуальні проблеми та напрями дослідження, а саме: особливості 

оподаткування в Україні; проведення екскурсії до Полтавського міського 

центру зайнятості; перспективи реформування житлово-комунального 

господарства в Україні; збереження та накопичення особистого бюджету; 

значення Національного Банку України у формуванні та реалізації грошово-

кредитної політики; дослідження стану та перспектив розвитку банківської 

системи України. На кінець навчального року заплановано підведення 



підсумків діяльності наукового гуртка за 2017-2018 навчальний рік, 

відзначення найбільш активних його учасників. 
 

11 жовтня 2017 р. проведено планове засідання наукового гуртка у 

формі круглого столу за участю представників відділу контрольно-

перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних 

осіб Головного управління Державної фіскальної служби України у 

Полтавській області на тему «Оподаткування суб’єктів підприємництва: 

практичний аспект». На початку засідання з вітальним словом до учасників 

заходу звернулася Дорогань-Писаренко Л. О., к.е.н., доцент, декан 

факультету обліку та фінансів, зазначивши про важливість дослідження 

питань, що стосуються контролю за справлянням податків і зборів з метою 

забезпечення своєчасності та наповнення дохідної частини бюджету України.  

 
На фото учасники студенського наукового гуртка «Фінансового клубу» під час 

обговорення дискусійних питань за тематикою засідання 
 

В ході засідання були заслухані доповіді: 

- Репяшенко О. С. на тему «Особливості оподаткування банківських 

установ»; 

- Троян М. С. на тему «Оптимізація податкових зобов’язань 

підприємств лісового господарства»; 

- Герасименко О. І. на тему «Роль податків у діяльності підприємств»;  

- Погорілої В. В. (заступник начальника відділу контрольно-

перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних 

осіб Головного управління Державної фіскальної служби України у 

Полтавській області) та Стрюк І. В. (головний державний ревізор-інспектор 

відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і 

зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби 



України у Полтавській області) на тему «Оподаткування суб’єктів 

підприємництва в Україні: актуальні зміни у 2017 році».  

Після жвавого обговорення виступів, Безкровним О. В., к.е.н., 

доцентом, доцентом кафедри фінансів і кредиту було здійснено підведення 

підсумків та прийняття резолюції круглого столу. 
 

29 листопада 2018 р. відбулося засідання Фінансового клубу на базі 

Полтавського міського центру зайнятості на тему «Робота існує для тих, хто 

її шукає». В рамках проведення даного заходу заступник начальника відділу 

активної підтримки безробітних Владислав Олександрович Кривоспицький 

ознайомив здобувачів вищої освіти в межах основних питань пошуку роботи, 

можливостей працевлаштування, умови взяття на облік та отримання статусу 

безробітного, а також щодо періодичності та строків виплати допомоги по 

безробіттю. Крім того, студенти мали змогу переглянути презентацію з 

основних положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» та цікаве відео «Як 

презентувати себе на ринку праці». 

Молодь зацікавили питання з виплати одноразової допомоги для 

організації безробітним підприємницької діяльності та умови отримання 

допомоги по безробіттю без наявного стажу роботи. 
 

 
На фото заступник начальника відділу активної підтримки безробітних 

Кривоспицький В. О.; старший викладач кафедри фінансів і кредиту Лихопій В. І. та 

учасники гуртка Фінансовий клуб 
 

На завершення заходу працівниками Центру зайнятості також була 

проведена екскурсія, де всі мали змогу ознайомитися з робочими місцями 

спеціалістів та електронним консультантом з питань пошуку роботи. 

 

5 грудня 2017 р. відбулося засідання наукового гуртка «Фінансовий 

клуб» на тему «Перспективи реформування житлово-комунального 



господарства в Україні» у формі круглого столу за участі провідних 

викладачів кафедри фінансів і кредиту та членів гуртка. Засідання 

розпочалося із виступу к.е.н., доцента Краснікової О. М., стосовно 

визначення проблемних особливостей реформ у ЖКГ та можливих напрямків 

активізації діяльності у сфері енергозбереження. 

Особлива увага приділена питанням житлово-комунального 

господарства як об’єкта вирішення завдань розвитку, основним складовим 

комплексного забезпечення реформ у ЖКГ, а також значенню регіональної 

тарифної політики у забезпеченні ефективної реалізації стратегії розвитку 

ЖКГ. 

Активну участь в засіданні взяли студенти обговорюючи зарубіжний 

досвід реформування житлово-комунального господарства та проблемні 

аспекти створення сучасних регуляторних механізмів відносно встановлення 

тарифів, кредитної політики, податкового навантаження, підключення 

споживачів до розв’язання проблем їх життєзабезпечення послугами ЖКГ. 
 

29 березня 2018 р. відбулося засідання Фінансового клубу на тему 

«Особистий бюджет: збереження та накопичення». За ініціативою к.е.н., 

доцента, професора кафедри фінансів і кредиту Лелюк Ю. М. засідання 

проведено у формі ділової гри «Заощадження» програмним спеціалістом БО 

«Світло Надії» Ольгою Гришко в рамках проекту «Відповідальне 

фінансування» що реалізовується Savings Banks Foundation for International 

Cooperation (SBFIC). 

 
На фото студенти сформованої мікрогрупи під час прийняття фінансових рішень  

 



У ході гри сформовані команди із числа членів гуртка та запрошених 

здобувачів вищої освіти спеціальності Фінанси, банківська справа та 

страхування пройшли три раунди (по 5 років кожний) у ході яких 

вирішувалися різного роду фінансові завдання стосовно формування 

бюджету сімї та раціонального його використання. Переможців ділової гри 

було визначено враховуючи результати досягнутих цілей (купівля житла, 

автомобіля, освіта) та рівня якості життя. Отримані знання та навички 

стануть в нагоді майбутнім фінансистам як при вирішенні складних 

практичних питань в контексті управління власним капіталом з метою 

отримання максимального прибутку, досягнення запланованих цілий, 

забезпечення високої якості життя, так і при вивченні дисциплін професійної 

підготовки у майбутньому. 

 

24 квітня 2018 року відбулося виїзне засідання наукового гуртка 

«Фінансовий клуб» на тему «Стан та перспективи розвитку банківської 

системи України» на базі центрального офісу Полтавського ГРУ 

ПриватБанку. 

Розпочала засідання з вітального слова Глущенко Ю. А., к.е.н., доцент 

кафедри фінансів і кредиту, зазначивши про особливості функціонування, 

стан, проблеми та перспективні напрямки розвитку банківської системи 

України. 

 
На фото керівник регіонального центру по підбору персоналу Полтавського ГРУ ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» Лариса Дроцька та учасники «Фінансового клубу»  

 

Засідання наукового студентського гуртка виявилося досить 

конструктивним та цікавим, адже студенти не лише змогли поділитися 

набутим досвідом та знаннями у сфері банківської діяльності, а і 



ознайомитися з історією розвитку банку, особливостями функціонування 

віддаленого банкінгу, діяльності cервісного центру (зокрема обслуговування 

фізичних осіб, VIP клієнтів), а також проходження онлайн-практики. В ході 

засідання студенти мали можливість отримати кваліфіковані відповіді на 

питання що стосувалися особливостей проведення активних та пасивних 

операцій, надання банківських послуг від провідних спеціалістів у сфері 

банківської діяльності України. 

 

21 травня 2018 р. проведено засідання наукового гуртка на тему 

«Національний Банк України як провідник грошово-кредитної політики в 

Україні». Засідання, що відбувалося у формі круглого столу, розпочалося 

виступом к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів і кредиту Дроботі Я. А., 

яка ознайомила присутніх учасників із значенням НБУ в розробці та 

реалізації основних засад грошово-кредитної політики України. В свою 

чергу, здобувачами вищої освіти були підготовлені до обговорення доповіді 

та презентації в межах зазначеної тематики. Так, Таран Яна підготувала 

доповідь на тему «Удосконалення грошово-кредитної політики НБУ як 

чинник забезпечення цінової стабільності»; Марченко Юлія ознайомила 

присутніх із актуальними проблемами діяльності Національного банку 

України як основного провідника монетарної політики. Засідання 

завершилося конструктивними підсумками Зорі С. П., к.е.н., доцента, 

доцента кафедри фінансів і кредиту щодо перспективних напрямів в 

провадження зарубіжного досвіду формування та реалізації грошово-

кредитної політики. 

 

11 червня 2018 року відбулося підсумкове засідання наукового гуртка 

«Фінансовий клуб» метою якого було підведення підсумків роботи за 2017-

2018 навчальний рік. На засідання було обрано найбільш активних членів 

гуртка, які отримали значну кількість подяк та грамот за сумлінну роботу. 

Так, найбільш активними учасниками Фінансового клубу було визнано Таран 

Яну, Реву Валентина та Білозор Олену.  

Керівником гуртка зазначено, що у 2017-2018 навчальному році молоді 

науковці академії брали активну участь в роботі міжнародних, 

всеукраїнських та вузівських наукових конференціях, стипендіальних 

конкурсах, наукових конкурсах, що також є значним здобутком діяльності 

гуртка «Фінансовий клуб».  

В свою чергу, учасниками гуртка було визначено актуальну тематику 

дослідження на наступний навчальний рік. 

 

 

Голова наукового гуртка 

«Фінансовий клуб», к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів і кредиту                                                       С. П. Зоря 

 


