
Звіт про роботу наукового гуртка кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування «Фінансовий клуб» за 2020-2021 навчальний рік 
 

Для організації наукової роботи студентів спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування з метою залучення обдарованої 

студентською молоді до наукової роботи у галузі економічних наук під 

керівництвом к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування 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 здобувачі вищої освіти факультету обліку та фінансів, 

спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування: Баданіна Катерина, 

Батієвська Ольга, Ведмідь Марія, Голобородько Віта, Джуян Вікторія, 

Дудник Юлія, Жадько Наталія, Кибкало Наталія, Кір'яков Олександр, 

Лисокобилка Іван, Любченко Валерія, Мауер Діана, Мірошниченко 

Маргарита, Одновол Богдана, Реута Владислава, Романець Галина, 

Сорокатий Валентин, Телятник Максим, Циб Андрій. 

Протягом 2020-2021 навчального року відбулося десять засідань 

студентського наукового гуртка «Фінансовий клуб»: 

 

10 вересня 2020 року відбулося планове засідання студентського 

наукового гуртка «Фінансовий клуб» головною метою якого було 

формування плану роботи на 2020-2021 навчальний рік. За спільним 

обговоренням членів гуртка було визначено та обрано найбільш важливі та 

актуальні проблеми та напрями дослідження, а саме: сучасний стан та 

перспективи розвитку страхування життя, особливості оподаткування 

сільськогосподарських підприємств, зарубіжний досвід децентралізації  

розвитку місцевого самоврядування, сучасні актуальні питання державних 

фінансів. В свою чергу, заплановано проведення семінару-тренінгу за участю 

фахівців банківської установи на тему: «Етапи становлення і розвитку 

банківських інформаційних систем в Україні», а також проведення ділової 

гри на тему: «Фінансування та ризики стартапів». 



В свою чергу, на кінець 2020-2021 навчального року заплановано 

підведення підсумків діяльності наукового гуртка, а також відзначення 

найбільш активних його учасників. 

16 вересня 2020 року було проведено планове засідання наукового 

гуртка на тему: «Етапи становлення і розвитку банківських інформаційних 

систем в Україні» у формі семінару-тренінга за участю фахівців банківської 

установи (Олени Ярової та Олександра Коломійця) на базі Полтавського ЦРВ 

АТ «Мегабанк». 

В ході семінару-тренінгу, здобувачі вищої освіти спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування мали можливість 

ознайомитися із банківськими продуктами та технологіями, з можливостями 

мобільного банкінгу, інтернет-банкінгу, зони «24/7», todobank, а також 

особливостями миттєвого кредитування фізичних осіб. 

 
На фото учасники наукового гуртка «Фінансовий клуб», к.е.н., доцент, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Людмила Бражник та провідні фахівці 

Полтавського ЦРВ АТ «Мегабанк» Олена Ярова і Олександр Коломієць 

 

 

27 жовтня 2020 року у дистанційній формі за допомогою платформи 

Moodle та відео зустрічей (сервіс google Meet) було проведено планове 

засідання наукового гуртка на тему: Сучасні проблеми функціонування 

податкової системи України. 

На початку засідання з вітальним словом до учасників заходу 

звернулися Безкровний Олександр, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування та Дорошенко Ольга, к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування зазначивши про 



важливість дослідження питань, що стосуються ключових аспектів 

функціонування податкової системи України. 

В межах підготовленої програми засідання, здобувачі вищої освіти 

виступили із доповідями та презентаційним матеріалом.  

Так, Майданіченко Андрій підготував доповідь на тему «Податкова 

система України: сучасні проблеми та перспективи розвитку». 

Ставицька Влада виступила з презентацією на тему «Оподаткування 

фізичних осіб підприємців в умовах сьогодення» в якій наголосила на 

механізмі підтримки держави підприємцям, які призупинили свою діяльність 

у зв’язку з карантинними обмеженнями, запровадженними з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».  
 

 
 

Чернуш Анастасія презентувала результати проведеного аналізу 

надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету України. 

В продовження даної тематики Реута Владислава наголосила на 

основних напрямах вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб. 

Телятник Максим ознайомив учасників відео-конференції із 

ключовими аспектами оподаткування страхових компаній в Україні. 

 



 
 

Здобувачі вищої освіти взяли активну участь в обговоренні низки 

аспектів, пов’язаних з системою оподаткування доходів фізичних осіб, 

проблем рентного та майнового оподаткування, фіскальної ролі непрямих 

податків у формуванні Державного бюджету України, податкової політики 

України щодо формування місцевих бюджетів. 

Після жвавого обговорення тематики відео-конференції учасниками 

наукового гуртка було здійснено підведення підсумків, визначено 

перспективні напрями дослідження в межах даної проблематики. 

 

 

10 листопада 2020 р. в у дистанційній формі за допомогою платформи 

google Meet у рамках річного плану студентського наукового гуртка 

«Фінансовий клуб» відбулося засідання круглого столу на тему: «Зарубіжний 

досвід децентралізації  розвитку місцевого самоврядування». З цікавою 

доповіддю на тему «Досвід проведення децентралізації у Польщі» виступила 

Дудник Юлія. Одновол Богдана окреслила проблеми об’єднання 

територіальних громад в Україні. Ведмідь Марія презентувала чинники 

впливу на ефективність діяльності об’єднаних територіальних громад. 

Здобувачі вищої освіти взяли активну участь в обговоренні низки аспектів, 

пов’язаних із проведенням реформи децентралізації та були окреслені її 

негативні та позитивні риси. 

Після жвавого обговорення тематики відео-конференції учасниками 

наукового гуртка було здійснено підведення підсумків, визначено 

перспективні напрями дослідження в межах даної проблематики. 

 

 

24 грудня 2020 року у форматі відео конференції з використанням 

сервісу Google Meet було проведено планове засідання наукового гуртка у 

формі науково-практичного семінару за участю фінансового консультанта 



страхової компанії «ТАС Life» Ніколаєнко Олени на тему «Страхування 

життя: сучасний стан та перспективи розвитку». 

Під час зустрічі здобувачі вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування мали можливість обговорити вивчений 

матеріал із дисциплін страхового блоку, а також отримати нові знання від 

стейкхолдера освітньо-професійної програми стосовно практичних аспектів 

реалізації страхових послуг. Формат онлайн-зустрічей не завадив учасникам 

студентського наукового гуртка отримати практичні навики з обрання 

найбільш оптимальних програм накопичувального страхування з 

урахуванням різноманітних обмежувальних чинників як особистісного, так і 

фінансового характеру за допомогою страхового калькулятора. 

 
На фото онлайн зустріч членів наукового гуртка «Фінансовий клуб» із фінансовим 

консультантом страхової компанії «ТАС Life» Ніколаєнко Оленою 

 

Відмітивши високий рівень знань здобувачів вищої освіти, їх 

обізнаність та орієнтованість у ключових аспектах страхування, Олена 

Ніколаєнко запропонувала в перспективі звернути увагу на висвітлення 

питань, що стосуються формування страхової культури, як основи розвитку 

ринку страхування життя в Україні. Це, за словами пані Олени, можна 

реалізувати як шляхом удосконалення змісту наявної тематики дисциплін 

страхового блоку, так і завдяки залученню здобувачів вищої освіти до участі 

у науково-практичних конференціях (різного рівня), олімпіадах і конкурсах 

наукових робіт зі спеціалізації «Страхування». 

 

 

19 березня 2021 року було проведено планове засідання наукового 

гуртка в формі дискусії на тему: Сучасні актуальні питання державних 

фінансів.  

На початку засідання з вітальним словом до учасників заходу 

звернулася Капаєва Людмила, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, зазначивши про важливість дослідження 



питань, що стосуються ключових аспектів здійснення державної фінансової 

діяльності. 

В межах визначених проблемних питань розгорнулася жвава дискусія, 

здобувачі вищої освіти виступили із пропозиціями по їх вирішенню. 

Учасники формулювали та відстоювали власну позицію щодо особливостей 

та значення державних фінансів, розмежування публічних та державних 

фінансів, сучасних проблем реалізації державної фінансової політики, 

оптимізації податкової системи, вдосконалення бюджетної системи та 

бюджетного процесу, складу Державного та місцевих бюджетів, викликів 

впровадження адміністративно-територіальної реформи та її фінансового 

забезпечення на рівні створених громад, ефективності управління державним 

кредитом та оптимізації державного боргу, розвитку пенсійної системи та 

вдосконалення соціального страхування, фінансової діяльності державних 

підприємств, ефективності державного управління державними фінансами та 

фінансового контролю, фінансових аспектів зовнішньоекономічної 

діяльності держави. 

Здобувачі вищої освіти визначали проблеми та обґрунтовували шляхи 

їх вирішення. Головна ідея обговорення полягала в визначенні головної цілі 

державних фінансів – забезпечення добробуту громадян та держави в цілому. 

Цікавими фактами з зарубіжним досвідом вирішення зазначених проблемних 

питань ілюструвала дискусію модератор – Капаєва Людмила. 

Після жвавої дискусії було здійснено підведення підсумків, визначено 

найгостріші для суспільних фінансів проблеми та перспективні напрями їх 

дослідження та вирішення. 

 

 

26 квітня 2021 року у форматі відео конференції з використанням 

сервісу Google Meet було проведено планове засідання наукового гуртка у 

форматі круглого столу за участю Лариси Григорівни Бездудної, директорки 

філії ПАТ «Страхова компанія «Провідна» в м. Полтава, на тему «Практичні 

аспекти медичного страхування». 

В ході зустрічі Зоря Світлана Петрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування, зазначила що у 2020 році 

СК «Провідна» була нагороджена дипломом «Фінансовий Оскар» одразу у 

двох номінаціях – «Лідер страхової медицини» та «Корпоративний партнер». 

А за підсумками Національної премії лідерам страхової галузі України СК 

«Провідна» отримала почесну відзнаку «Диплом лідера «За розвиток 

медичного страхування в Україні». 

Учасники студентського наукового гуртка «Фінансовий клуб» мали 

можливість отримати додаткові знання від кваліфікованого практика у сфері 

медичного страхування стосовно особливостей програмних продуктів у 

розрізі добровільного медичного страхування, організації медичного 

обслуговування застрахованих на території України, схеми обслуговування 

через провідний медичний асистент, роботи медичного асистансу в умовах 

карантину, тощо.  



 
На фото онлайн зустріч членів наукового гуртка «Фінансовий клуб» із директоркою філії 

ПАТ «Страхова компанія «Провідна» в м. Полтава Ларисою Бездудною 

 

В свою чергу, пані Лариса наголосила на важливості неформальної та 

інформальної освіти у контексті самореалізації та здобуття додаткових 

професійних навичок майбутніх фахівців у сфері страхування 

запропонувавши здобувачам вищої освіти приєднатися до нового набору 

онлайн курсу страхового агента від кращих фахівців СК «Провідна», а також 

проходження виробничої практики на базі філії компанії. 

 

 

14 травня 2021 року у форматі відео конференції з використанням 

сервісу Google Meet було проведено планове засідання наукового гуртка 

«Фінансовий клуб» за участю Вікторії Петренко, кредитного спеціаліста 

ТОВ «Мікрокредит» на тему «Проблеми розвитку мікрокредитування в 

Україні». 

Захід був організований під керівництвом к.е.н., доцента, доцента 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дроботі Яни, яка 

наголосила на важливості дослідження сучасних тенденцій розвитку 

мікрокредитування малого і середнього бізнесу в Україні та виділення 

основних проблемних аспектів, що дасть змогу окреслити перспективні 

напрямки активізації діяльності банків та парабанківських фінансових 

організацій на цьому сеґменті ринку. 



 
На фото Вікторія Петренко – кредитний спеціаліст ТОВ «Мікрокредит» під час роботи 

наукового студентського гуртка «Фінансовий клуб» 

 

В свою чергу, Вікторія Петренко ознайомила учасників наукового 

гуртка з особливостями роботи ТОВ «Мікрокредит», розповіла про історію 

формування та структуру цієї парабанківської фінансової організації, її 

кредитні продукти та вимоги до працівників. З метою закріплення 

теоретичного матеріалу та удосконалення практичних знань щодо діяльності 

парабанківських фінансових структур, Вікторія Пасько провела із 

учасниками гуртка фінансову гру.  

ВІ ході зустрічі, здобувачі вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування мали можливість отримати кваліфіковані 

відповіді фахівця-практика у сфері мікрокредитування стосовно переваг 

парабанківських структур порівняно із банківськими, обмежень у наданні 

кредитів, переваг різних кредитних продуктів організації, а також 

перспективами щодо працевлаштування.  

 

 

27 травня 2021 року було проведено підсумкове засідання наукового 

гуртка «Фінансовий клуб» метою якого було підведення підсумків роботи за 

2020-2021 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 Мауер Діану, Голобородько Віту та Ведмідь Марію. 



 
На фото керівник наукового студентського гуртка «Фінансовий клуб» к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Світлана Зоря та учасники 

гуртка під час проведення підсумкового засідання у 2020-2021 н.р. 
 

Керівником гуртка зазначено, що у 2020-2021 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,  

банківської справи та страхування                                                Світлана ЗОРЯ 
 


