Звіт про роботу наукового гуртка кафедри фінансів і кредиту
«Фінансовий клуб» за 2019-2020 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,
доцента кафедри фінансів і кредиту Зорі Світлани 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»: Кір'яков Олександр, Романець
Галина, Баданіна Катерина, Дудник Юлія, Жадько Наталія, Реута
Владислава, Білозор Олена, Гаращенко Владислава, Джангіров Олександр,
Домбровський Андрій, Самойлік Юлія, Стрілець Анна, Шаповал Олександр,
Гвіздзжинська Ірина, Харченко Олександра, Сорокатий Валентин, Писанка
Вікторія, Крамаренко Андрій, Одновол Богдана, Мауер Діана, Телятник
Максим, Кумонок Юлія, Петренко Віка, Таран Яна, Чайка Наталія.
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 2019-2020 навчального року відбулося дев’ять засідань
студентського наукового гуртка «Фінансовий клуб».
9 вересня 2019 року відбулося планове засідання студентського
наукового гуртка «Фінансовий клуб» головною метою якого було
формування плану роботи на 2019-2020 навчальний рік. За спільним
обговоренням членів гуртка було визначено та обрано найбільш важливі та
актуальні проблеми та напрями дослідження, а саме: запровадження
інноваційних технологій у вітчизняній банківській практиці; проблеми та
перспективи удосконалення організації фінансів суб’єктів підприємництва
різних сфер діяльності в Україні; ключові аспекти інвестиційної діяльності в
сучасних
умовах;
практичні
аспекти
оподаткування
суб’єктів
підприємництва; особливості функціонування страхового ринку в Україні;

особливості формування сімейного бюджету. Одним із важливих заходів з
метою активізації наукової діяльності здобувачів вищої освіти на базі
Полтавської державної академії та інших закладів вищої освіти заплановано
проведення круглого столу стосовно основних аспектів підготовки якісних
наукових статей.
В свою чергу, на кінець 2019-2020 навчального року заплановано
підведення підсумків діяльності наукового гуртка, а також відзначення
найбільш активних його учасників.
25 вересня 2019 року було проведено планове засідання наукового
гуртка на тему: «Запровадження інноваційних технологій у вітчизняній
банківській практиці» на базі регіонального офісу ПриватБанку у формі
квесту. У ході командної гри здобувачі вищої освіти відповідали на цікаві
запитання, які стосувалися впровадження інноваційних технологій у
діяльності комерційних банків.

На фото нагородження учасників команди студентського наукового гуртка
«Фінансовий клуб» за перемогу у квесті

Результатом злагоджених командних дій стало отримання
максимальної кількості балів за мінімальний проміжок часу відведений на
відповіді (100 балів за 45 хв.).
7 жовтня 2019 року за участі ВСК «Злагода», Полтавської філії
ПрАТ «СК «Провідна», філії Полтавського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»,
відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб Управління податків і
зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС України у Полтавській
області в рамках плану засідань наукового гуртка «Фінансовий клуб»

проведено круглий стіл «Проблеми та перспективи удосконалення організації
фінансів суб’єктів підприємництва різних сфер діяльності в Україні».
Метою проведення даного заходу було всебічне узагальнення сучасних
практичних проблем і перспектив удосконалення організації фінансів
суб’єктів підприємництва різних сфер діяльності в Україні.

На фото учасники засідання наукового гуртка «Фінансовий клуб» під час
обговорення доповідей

Проведення круглого столу дало змогу узагальнити практичні аспекти
організації фінансів суб’єктів підприємництва різних сфер діяльності в
Україні.
В рамках дії наукового гуртка кафедри фінансів і кредиту 15 листопада
2019 р. було проведено засідання гуртка за участі керівника гуртка к.е.н.,
доцента Зорі Світлани, к.е.н., доцента Дроботі Яни та здобувачів вищої
освіти, що є членами гуртка.
Під час засідання гуртка були заслухані доповіді Діани Мауер на тему:
«Інвестиції та їх ефективність»; Петренко В. О. на тему: «Купівельна
спроможність грошової одиниці та вплив інфляційних процесів на
купівельну спроможність»; Кумонок Ю. Е. на тему: «Індекс Біг Мака» та
його застосування для оцінки купівельної спроможності валют. «Індекс
борщу» як прототип «Індексу Біг Мака».
Після жвавого обговорення виступів доповідачів запропоновано ділову
гру «Інвестиції, прибуток та купівельна спроможність», яка сприяє
формуванню фінансової грамотності та дозволяє сформувати погляд
здобувачів вищої освіти стосовно того, що цінність грошей змінна в часі, що
гроші повинні «працювати», інакше їх можна втратити, окрім того гра
показує, що гроші не є безмежними і саме від ефективного планування
залежать подальші фінансові можливості. Ділова гра розроблена на прикладі
сім’ї, що дозволяє розслабити здобувачів вищої освіти і погрузити їх у

звичайне життя. Дана гра дозволяє прийняти самостійне рішення стосовно
грошей, обґрунтувати його і в кінці отримати певний результат, який покаже
правильність рішення. Ділова гра базується на математичному апараті із
формулами, які дозволяють отримати бажаний результат та проаналізувати
його. Дана гра не має однієї чіткої правильної відповіді, варіації стосовно
вкладення грошей залишаються відкритими і кожна із груп здобувачів вищої
освіти повинна самостійно обрати правильне рішення. Виграє та команда, що
отримає максимальний результат.
В кінці засідання відбулось жваве обговорення результатів гри.
Засідання завершилося конструктивними підсумками Зорі Світлани, к.е.н.,
доцента, доцента кафедри фінансів і кредиту та Дроботі Яни к.е.н., доцента,
доцента кафедри фінансів і кредиту та прийняттям резолюції круглого столу.
6 грудня 2019 р. у рамках річного плану студентського наукового
гуртка «Фінансовий клуб» спільно із студентським науковим товариством
факультету обліку та фінансів під егідою професора кафедри фінансів і
кредиту, к.е.н., доцента Капаєвої Людмили було проведено круглий стіл на
тему: «Як написати наукову статтю?». До участі в обговоренні актуальних
питань здійснення наукової діяльності також долучилися Галінська Тетяна та
Собчишин Віталій – доценти кафедри фінансів і кредиту.
Учасники
круглого
столу
ознайомилися
з
методичними
рекомендаціями щодо оформлення та написання наукових робіт (тез, статей).
В свою чергу, Мауер Діана підготувала доповідь про типи наукових
публікацій, їхні відмінності та алгоритм написання, а Капаєва Людмила
детально розповіла про академічний етикет у тексті наукової роботи та
особливості наукового стилю мовлення.

На фото учасники засідання наукового гуртка «Фінансовий клуб» та професор
кафедри фінансів і кредиту Капаєва Людмила

Здобувачі вищої освіти взяли активну участь в обговоренні низки
аспектів, пов’язаних із процесом написання наукових праць. Викладачі
кафедри фінансів і кредиту висловили сподівання, що студенти зараз і надалі
будуть активно долучатися до наукової діяльності на базі Полтавської
державної аграрної академії та інших закладів вищої освіти.
26 лютого 2020 р. на базі регіонального офісу ПриватБанку відбулося
чергове засідання студентського наукового гуртка у формі командної гри на
тему Digital-практика digital-поколінню. Головною метою даного заходу було
отримання знань, цінного практичного досвіду та певних навичок в
організації діяльності банківської системи.
Учасників заходу привітно зустріла керівник напряму трудових
ресурсів ПГРУ «Приватбанк» Дроцька Людмила, яка, в свою чергу, розповіла
студентам про головну ідею даної командної гри – можливість дізнатися
більше про інноваційну он-лайн практику та про кар’єрні можливості у
ПриватБанку.

На фото здобувачі вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та
страхування» під час вирішення командних завдань

У ході гри, здобувачі вищої освіти мали змогу відчути себе
працівником банку як web-дизайнер, графічний дизайнер, спеціаліст з
інтернет-маркетингу чи соціальних мереж, HR-менеджер тощо та
запропонувати якісно нові рішення розвитку банківського продукту «Digitalпрактика digital-поколінню» відповідно до фахового спрямування.
Разом зі студентами на заході були присутні декан факультету обліку
та фінансів професор Дорогань-Писаренко Людмила та доцент кафедри
фінансів і кредиту Глущенко Юлія.

10 березня 2020 р. проведено планове засідання наукового гуртка у
формі науково-практичного семінару за участю фінансового консультанта
страхової компанії «ТАС Life» Ніколаєнко Олени на тему «Особливості
функціонування страхового ринку в Україні».
На початку засідання з вітальним словом до учасників заходу
звернулася Зоря Світлана, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту
зазначивши про важливість дослідження питань, що стосуються ключових
аспектів функціонування страхового ринку України в контексті формування
фінансової грамотності та страхової культури населення.
В ході зустрічі, Ніколаєнко Олена ознайомила студентів із ключовими
аспектами реалізації страхових послуг у сфері страхування життя, а також
особливостями фінансового посередництва на страховому ринку України. В
свою чергу, практичними прикладами гості доведено, як необхідність
страхового захисту, так і актуальність обраного здобувачами освітньопрофесійного напрямку підготовки.

На фото фінансовий консультант СК «ТАС» Ніколаєнко Олена під час зустрічі із
учасниками наукового гуртка «Фінансовий клуб»

Високий рівень інформативності та змістовності відповідей фахівця у
сфері страхування на запитання здобувачів вищої освіти свідчить про
доцільність в перспективі проведення аналогічних заходів із стейкхолдерами
інших
фінансових
сфер
з
метою
сприяння
підготовці
конкурентоспроможного фахівця у сфері фінансів, банківської справи та
страхування, здатного ефективно реалізовувати набуті компетентності в
умовах ринкової економіки.

Після жвавого обговорення тематики науково-практичного семінару
учасниками наукового гуртка було здійснено підведення підсумків,
сформовано перспективні напрямки подальшого дослідження страхового
ринку України.
16 квітня 2020 року у дистанційній формі за допомогою платформи
Moodle та відео зустрічей (сервіс google Meet) було проведено планове
засідання наукового гуртка на тему: Оподаткування суб’єктів
підприємництва: практичний аспект.
На початку засідання з вітальним словом до учасників заходу
звернулася Дорошенко Ольга, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і
кредиту зазначивши про важливість дослідження питань, що стосуються
ключових аспектів оподаткування суб’єктів підприємництва.
В межах підготовленої програми засідання, здобувачі вищої освіти
виступили із доповідями та презентаційним матеріалом. Так, Романець
Галина підготувала доповідь на тему «Проблеми оподаткування суб’єктів
малого бізнесу в Україні»; Мауер Діана презентувала результати проведеного
аналізу єдиного податку у формуванні доходів місцевих бюджетів України;
Дудник Юлія ознайомила учасників відео-конференції із ключовими
аспектами податкового стимулювання розвитку малого підприємництва в
Україні. В той же час, особливостям оподаткування сільськогосподарських
підприємств стосувалася доповідь Гаращенко Владислави.
Здобувачі вищої освіти взяли активну участь в обговоренні низки
аспектів, пов’язаних із нюансами нарахування податку на прибуток для
сільськогосподарських
підприємств,
тонкощі
перебування
сільськогосподарських підприємств на єдиному податку, особливостей
оподаткування імпорту та експорту сільськогосподарської продукції, стадій
переходу в статус платника ПДВ. В свою чергу, Дорошенко Ольга
продемонструвала здобувачам вищої освіти практичні приклади заповнення
податкових декларацій.
Після жвавого обговорення тематики відео-конференції учасниками
наукового гуртка було здійснено підведення підсумків, визначено
перспективні напрями дослідження в межах даної проблематики.
28 травня 2020 року у дистанційній формі за допомогою платформи
Moodle та відео зустрічей (сервіс google Meet) було проведено підсумкове
засідання наукового гуртка «Фінансовий клуб» метою якого було підведення
підсумків роботи за 2019-2020 навчальний рік. На засіданні було обрано
найбільш активних членів гуртка, які отримали значну кількість подяк та
грамот за сумлінну роботу. Так, найбільш активними учасниками
Фінансового клубу було визнано Романець Галину, Мауер Діану, Дудник
Юлію, Жадько Наталію та Одновол Богдану.

Керівником гуртка зазначено, що у 2019-2020 навчальному році молоді
науковці академії брали активну участь в роботі наукових конференцій
різного рівня, конкурсах наукових робіт, олімпіадах, 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

Світлана ЗОРЯ

