
Звіт про роботу наукового гуртка кафедри фінансів і кредиту 

«Фінансовий клуб» за 2015-2016 навчальний рік 

 

Керівник гуртка: к.е.н., доцент кафедри Зоря С.П. 

 

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 і кредит»: Таран Яна, Рева Валентин, Жилін Теняна, Олефір 

Олександра, Телятник Марія, Феденко Анастасія, Дуденченко Вікторія, 

Сосницький Віктор, Литвиненко Яна, Машиніна Єлизавета, Птиця Юлія, 

Фесак Ілона, Величко Яна, Голомудько Максим, Гребельний Микола, 

Костюк Ігор, Миколаєнко Вікторія, Семенюта Людмила, Франчук Андрій, 

Лободанов Дмитро, Титаренко Катерина, Дядюра Алла, Журбенко Ігор, 

Павліга Аліна, Трощак Марина, Звєрєва Аліна, Цілуймо Євгенія, Швачко 

Марина, Перепадя Вікторія, Смирнова Лілія, Кока Аліна, Кадар Мар’яна, 

Туманців Володимир, Винниченко Вікторія, Демусенко Аліна, Головня 

Ірина; Даценко Вікторія, Заєць Юлія, Шевченко Оксана, Ватага Людмила, 

Мисюра Ірина, Тищенко Альона, Посканна Катерина, Назаров Олександр, 

Радченко Галина, Тищенко Аліна; Сідак Аліна, Литвак Аліна, Ропавка 

Катерина. Крім того, відвідувати засідання гуртка та отримувати необхідні 

консультації мають можливість всі бажаючі. 

 

10 вересня 2014 року відбулося планове засідання Фінансового клубу 

головною метою якого було обговорення плану роботи наукового гуртка на 

2015-2016 навчальний рік. За спільним обговоренням членів гуртка було 

визначено та обрано найбільш важливі та актуальні проблеми та напрями 

дослідження, а саме: сучасні проблеми та перспективи функціонування 

податкових органів України; управління персоналом страхової компанії; 

регулювання фінансового ринку з метою протидії шахрайству та 



маніпулюванням; бізнес аналітика; створення недержавних пенсійних фондів 

на основі впровадження пенсійних фондів; управління особистими 

фінансами; організація презентації банкнот та монет світу. На кінець 

навчального року заплановано підведення підсумків діяльності наукового 

гуртка за 2015-2016 навчальний рік.  

 

15 жовтня 2015 року відбулося засідання Фінансового клубу у формі 

круглого столу на тему «Сучасні проблеми та перспективи функціонування 

податкових органів в Україні». Взяти участь в роботі круглого столу в 

контексті обговорення актуальних питань проведення податкової реформи в 

Україні з задоволенням погодилися представники Державної податкової 

інспекції у м. Полтаві Головного управління Державної фіскальної служби 

України у Полтавській області, а саме заступник начальника відділу 

контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб Погоріла 

В. В. та головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-

перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб Стрюк І. В.  

 

 
На фото знайомство учасників круглого столу із планом роботи та запрошеними 

учасниками 

 

Засідання круглого столу розпочалося з вітального слова декана 

факультету обліку та фінансів к.е.н., доцента Дорогань-Писаренко Л. О. та 

к.е.н., доцента Безкровного О. В. У ході засідання розглядалися наступні 

питання: електронні перевірки як перспективний спосіб боротьби з 

ухиленням від сплати податків; податковий менеджмент на підприємстві та 

його вплив на управління активами; оптимізація податкового планування на 

підприємстві; податкове навантаження сільськогосподарського підприємства 



та його вплив на платоспроможність; взаємодія органів державного 

казначейства в процесі виконання бюджетів із органами державної 

податкової служби. Серед найбільш активних учасників круглого столу слід 

відмітити Ватагу Л. В., Посканну К. О., Радченко Г. В., Мисюру І. С.  

Засідання круглого столу виявилося досить конструктивним та 

цікавим, адже студенти не лише змогли поділитися набутим досвідом та 

знаннями у сфері оподаткування, а й отримати кваліфіковані відповіді та 

поради представників Управління доходів і зборів з фізичних осіб Державної 

податкової інспекції у м. Полтава. 

 

5 листопада 2015 року у Полтавській державній аграрній академії 

відбулось засідання Фінансового клубу на тему: «Регулювання фінансового 

ринку з метою запобігання шахрайству та маніпулюванням». Основна увага 

на зустрічі була присвячена: особливості основних моделей регулювання 

фінансового ринку в різних країнах, історії найбільш відомих фінансових 

шахрайств, проблеми та перспективи розвитку державного регулювання 

фінансового ринку України.  

 

 
На фото учасники засідання наукового гуртка «Фінансовий клуб» на чолі із 

доцентом кафедри фінансів і кредиту Смолянської О. Ю. 

 

Організаторами заходу в основному були студенти групи Ф-31 та члени 

фінансового клубу на чолі з доцентом кафедри фінансів та кредиту 

Смолянською Оленою Юріївною, ведучими засідання – Титаренко К. та 

Лободанов Д. 

На конференції були розглянуті такі питання: 



1) сутність регулювання та функціонування фінансового  ринку у своїй 

презентації розглянули Андреєва Алла та Крамаренко Альона; 

2) розповіді про найвідоміших шахраїв в історії: Титаренко Катерина, 

Дядюра Алла, Крамаренко Альона та Штиль Дар’я; 

3) створення фінансових пірамід та особливості механізму їх дії: 

презентація Енеса Володимира та Лободанова Дмитра та розповідь про 

Сандейа Аделаджу доповнена документальним відео, яку підготувала 

Дядюра Алла. 

4) відомі фінансові скандали в Україні: Шишка Віталій. 

Наприкінці засідання з метою кращого засвоєння інформації кожен 

учасник мав змогу розгадати кросворд, який підготували Ваць Марина та 

Піхуля Катерина.  
 

1 грудня 2015 року відбулося засідання фінансового клубу, 

організоване кафедрою фінансів та кредиту ПДАА. Організатор засідання – 

доцент кафедри Лелюк Ю.М.). Тема заняття: «Проблеми організації та 

реалізації страхової послуги в сюжетах детективних серіалів (на  прикладі 

телесеріалу «Суто англійські вбивства»). 

Метою даного заходу було ознайомлення учасників клубу з 

особливостями організації та виконання страхових послуг по страхуванню 

творів мистецтва в економічно розвинених країнах; проведення аналізу 

поведінки суб’єкті страхових відносин при настанні страхової події в країнах 

з розвиненим страховим ринком. 

 

 
На фото учасники засідання наукового гуртка «Фінансовий клуб» на чолі із к.е.н., 

доцентом кафедри фінансів і кредиту Лелюк Ю.М. під час перегляду сюжету 

детективного серіалу «Суто англійські вбивства» 



В ході даного засідання, члени гуртка та присутні мали можливість 

отримати інформацію про сучасний стан розвитку страхового ринку та його 

роль в розвитку економіки а також переглянути фрагмент телесеріалу «Суто 

англійські вбивства» (серія «Чорна книга» 3.12). 

З метою максимального засвоєння інформації та перевірки уважності 

учасниками засідання отримали листки опитування по вузлових моментах 

переглянутого уривку, що стосуються взаємовідносин між страховиком, 

страхувальником, страховими посередниками, правоохоронцями тощо; взяли 

участь в обговоренні питань, що стосуються організації та виконання 

страхової послуги в переглянутому уривку фільму; здійснити спроби 

імітаційного моделювання ситуації, аналогічній розглянутій, для українських 

реалій – аналіз можливої поведінки вітчизняних страховиків та 

страхувальників. 

 

15 березня 2016 р. в рамках роботи наукового гуртка «Фінансовий 

клуб» відбулося засідання під егідою Остапенко Ольги Миколаївни, к.е.н., 

доцента, доцента кафедри фінансів і кредиту у формі круглого столу на тему 

«Управління персоналом страхової компанії». 

На початку засідання О. М. Остапенко зазначила, що в умовах 

глобалізації страхового ринку поступово відбувається зміна пріоритетів у 

структурі діяльності страхових компаній. На зміцнення 

конкурентоспроможності страховика з кожним роком все менше впливають 

фінансові параметри діяльності, натомість зростає роль людського фактору – 

персоналу компанії. Управління персоналом для страхової компанії ХХІ 

століття є питанням виживання, а оптимальне використання трудового 

потенціалу працівників забезпечує досить тривалу конкурентоспроможність 

компанії на страховому ринку. Круглий стіл «Управління персоналом 

страхової компанії» спробує знайти відповіді на питання, які на сьогодні 

гостро постають. 

В ході засідання були заслухані доповіді Винниченко Вікторії на тему 

«Персонал страхової компанії»; Кошман Ніни «Кадрова політика 

страховика»; Головні Ірини «Системи оплати праці в страховій компанії». 

Враховуючи актуальність тематики круглого столу, члени наукового 

гуртка взяли активну участь в процесі обговорення доповідей та презентацій. 

 

20 квітня 2016 р. в рамках плану роботи наукового гуртка відбулася 

виставка-презентація на тему «Банкноти та монети світу: історія та 

сучасність». Найбільшу колекцію монет та купюр було представлено 

Дроботьою Яною Анатолівною, к.е.н., доцентом, доцентом кафедри фінансів 

і кредиту, Лихопій Вікторією Іванівною, старшим викладачем кафедри 

фінансів і кредиту та Зорею Світланою Петрівною, к.е.н, доцентом, доцентом 

кафедри фінансів і кредиту.  

Члени гуртка мали можливість переглянути короткометражні фільми 

про історію та створення валют різних країн світу в тому числі національної 

грошової одиниці України – гривні. 



Члени гуртка змагалися за кращий плакат в напрямі тематики засідання 

та твір на тему «Значення грошей в моєму житті». 

 
На фото Зоря С. П., к.е.н., доцент та Лихопій В. І., ст. викладач кафедри фінансів і 

кредиту 

 

25 травня 2016 року відбулося остання засідання наукового гуртка 

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

2015-2016 навчальний рік. 



В ході засідання керівником гуртка було підведено підсумок діяльності 

наукового гуртка за 2015-2016 навчальний рік. В свою чергу, учасникам 

гуртка було запропоновано визначення актуальної тематики на наступний 

рік. 

Членами гуртка було обрано найбільш активних членів гуртка, які 

отримали значну кількість подяк та грамот за сумлінну роботу. Так, найбільш 

активним учасником Фінансового клубу було вперше визнано Винниченко 

Вікторію та Шевченко Оксану студентів спеціальності фінанси і кредит, які 

на протязі 2015-2016 р. зайняли призові місця у наукових конкурсах, брали 

участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та засіданнях гуртка. 

Керівником гуртка зазначено, що у 2015-2016 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». 

 

 

Голова наукового гуртка 

«Фінансовий клуб»                                                                                  С. П. Зоря 

 
 


