Звіт про роботу наукового гуртка кафедри фінансів і кредиту
«Фінансовий клуб» за 2018-2019 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 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»: Самойлік Юлія, Стрілець
Анна, Шаповал Олександр, Гвіздзжинська Ірина, Харченко Олександра,
Петрова Світлана, Сорокатий Валентин, Писанка Вікторія, Маруняк Каріна,
Крамаренко Андрій, Одновол Богдана, Бондаренко Аліна, Титаренко
Наталія, Марченко Юлія, Білозор Олена, Рева Валентин, Феденко Анастасія,
Таран Яна, Телятник Марія, Чайка 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 2018-2019 навчального року відбулося вісім засідань
студентського наукового гуртка «Фінансовий клуб».
5 вересня 2018 року відбулося планове засідання студентського
наукового гуртка «Фінансовий клуб» головною метою якого було
формування плану роботи на 2018-2019 навчальний рік. За спільним
обговоренням членів гуртка було визначено та обрано найбільш важливі та
актуальні проблеми та напрями дослідження, а саме: формування страхової
культури як основи розвитку страхового ринку України; особливості
пенсійної реформи; роль та значення бюджетування у інвестиційному
процесі; дослідження основних аспектів використання інструментів
регулювання грошово-кредитної політики в Україні; проведення екскурсії до

Полтавського міського центу зайнятості; проведення наукових дебатів на
тему «Фінансова грамотність як основа добробуту населення».
На кінець навчального року заплановано підведення підсумків
діяльності наукового гуртка за 2018-2019 навчальний рік, відзначення
найбільш активних його учасників.
24 жовтня 2018 р. проведено планове засідання наукового гуртка у
формі науково-практичного семінару за участю представників провідних
страхових компаній та страхових брокерів м. Полтава на тему «Страхова
культура як основа розвитку страхового ринку».
На початку засідання з вітальним словом до учасників заходу
звернулася Зоря С. П., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту
зазначивши про важливість дослідження питань, що стосуються формування
фінансової грамотності та страхової культури населення у сфері страхування
з метою розвитку та ефективності функціонування страхового ринку
України.

На фото старший фінансовий консультант СК «ТАС» Олена Ніколаєнко

Поєднанню теоретичних знань та практичних навичок сприяли
провідні спеціалісти у сфері страхування. Практичними прикладами
доведено як необхідність страхового захисту так і актуальність обраного
здобувачами професійного напрямку підготовки.
Після жвавого обговорення тематики науково-практичного семінару
Мисник Т. Г. к.е.н., доцентом, доцентом кафедри фінансів і кредиту було
здійснено підведення підсумків, сформовано перспективні напрямки
подальшого дослідження страхового ринку України.

17 листопада 2018 р. було проведено засідання наукового
студентського гуртка «Фінансовий клуб» на тему: «Бюджетування в
інвестиційному процесі».
Засідання, що відбувалося у формі круглого столу, розпочалося
виступом к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів і кредиту
Кубецької О. М., яка ознайомила присутніх учасників із основними
аспектами та особливістю бюджетування у інвестиційному процесі. В свою
чергу, здобувачами вищої освіти були підготовлені до обговорення доповіді
та презентації в межах зазначеної тематики. Так, Таран Яна підготувала
доповідь на тему «Процес інвестування капіталу»; Сорокатий Валентин
ознайомив присутніх із стратегічним міркуванням при бюджетуванні;
Шаповал Олександр підготував презентацію на тему «Грошові потоки
інвестиційного проекту». Засідання завершилося конструктивними
підсумками Зорі С. П., к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів і кредиту
щодо перспективних напрямків удосконалення ключових етапів
бюджетування як інструменту стратегічного управління підприємством.
3 грудня 2018 р. проведено планове засідання наукового гуртка у формі
круглого столу на тему «Використання інструментів регулювання грошовокредитної політики в Україні». Засідання, розпочалося виступом к.е.н.,
доцента, доцента кафедри фінансів і кредиту Дроботі Я. А., яка ознайомила
присутніх учасників із особливістю використання інструментів регулювання
грошово-кредитної політики в Україні.

На фото учасники студентського наукового гуртка «Фінансового клубу» під час
обговорення дискусійних питань за тематикою засідання

В свою чергу, здобувачами вищої освіти були підготовлені до
обговорення доповіді та презентації в межах зазначеної тематики. Так,
Самойлік Юлія підготувала доповідь на тему «Інструменти грошовокредитної політики НБУ та їх вплив на депозитний і кредитний ринки»;

Титаренко Наталія ознайомила присутніх із актуальними проблемами
діяльності Національного банку України як основного провідника монетарної
політики. Телятник Марія підготувала презентацію на тему «Сучасні
тенденції грошово-кредитної політики України».
Засідання завершилося конструктивними підсумками Зорі С. П., к.е.н.,
доцента, доцента кафедри фінансів і кредиту щодо перспективних напрямів в
провадження зарубіжного досвіду використання інструментів регулювання
грошово-кредитної політики.
15 березня 2019 р. було проведено засідання наукового студентського
гуртка «Фінансовий клуб» на тему: «Фінансова грамотність як основа
добробуту населення».
Засідання, що відбувалося у формі наукових дебатів, розпочалося
виступом к.е.н., доцента, професора кафедри фінансів і кредиту
Капаєвої Л. М. яка ознайомила присутніх учасників із актуальністю обраної
тематики, а також правилами проведення наукових дебатів.
18 квітня 2019 р. проведено планове засідання наукового гуртка на
тему: «Основні засади загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття» у формі круглого столу на базі
Полтавського міського центру зайнятості на тему.
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 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.
22 травня 2019 р. проведено планове засідання наукового гуртка у
формі круглого столу за участю представників Головного управління
Пенсійного фонду України в Полтавській області, представників податкових
органів у м. Полтава та страхових брокерів на тему «Пенсійна реформа:
виклики та перспективи». 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 актуальних проблем пенсійного забезпечення в
Україні.
20 червня 2019 року відбулося підсумкове засідання наукового гуртка
«Фінансовий клуб» метою якого було підведення підсумків роботи за 20182019 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
Гвіздзжинську Іринку, Таран Яну та Білозор Олену.
Керівником гуртка зазначено, що у 2018-2019 навчальному році молоді
науковці академії брали активну участь в роботі міжнародних,
всеукраїнських та вузівських наукових конференціях, стипендіальних
конкурсах, наукових конкурсах, олімпіадах, що також є значним здобутком
діяльності гуртка «Фінансовий клуб».
В свою чергу, учасниками гуртка було визначено актуальну тематику
дослідження на наступний навчальний рік.
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