
Звіт про роботу студентського наукового гуртка кафедри фінансів і 
кредиту «Фінансовий клуб» за 2016-2017 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 і кредит»: Дуденченко Вікторія, Сосницький Віктор, Репяшенко 

Ольга, Скакун Наталія, Голомудько Максим, Гребельний Микола, Звєрєва 
Аліна, Петракій Наталія, Реута Юрій, Троян Мирослава, Цілуйко Євгенія, 

Швачко Марина, Засенко Вікторія, Костюк Ігор, Шпак Катерина, Таран Яна, 
Рева Валентин, Жилін Теняна, Телятник Марія, Феденко Анастасія, 

Титаренко Катерина, Дядюра Алла, Посна Наталія, Колінько Наталія, 
Михайленко Іван, Чайка Наталія, 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.  

 

15 вересня 2016 року відбулося планове засідання Фінансового клубу 
головною метою якого було обговорення плану роботи наукового гуртка на 
2016-2017 навчальний рік. За спільним обговоренням членів гуртка було 

визначено та обрано найбільш важливі та актуальні проблеми та напрями 
дослідження, а саме: актуальні питання пов’язані із сучасними проблемами 
та перспективами функціонування податкових органів України; 
особливостей банківської діяльності в сучасних умовах; проблем формування 
дохідної бази місцевих бюджетів; бізнес аналітика страхового ринку України 

та формування основних шляхів вирішення першочергових проблем його 
розвитку; проведення екскурсії до Полтавського міського центу зайнятості та 

організація виставки-презентації «Банкноти на монети світу». На кінець 



навчального року заплановано підведення підсумків діяльності наукового 
гуртка за 2016-2017 навчальний рік.  

 

5 жовтня 2016 року відбулося виїзне засідання наукового гуртка 
«Фінансовий клуб» на тему «Особливості банківської діяльності в сучасних 

умовах» на базі центрального офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Полтава. 
Участь у даному заході взяли постійні члени гуртка а також студенти 2 курсу 

скороченого терміну навчання спеціальності «Фінанси і кредит», що в даний 
час вивчають дисципліну «Банківська система». 

Розпочала засідання з вітального слова Глущенко Ю. А., к.е.н., доцент 
кафедри фінансів і кредиту, зазначивши про актуальність дослідження 

проблем банківської діяльності в сучасних умовах а також поєднання 
теоретичних знань і практичних навичок. 

 
На фото Глущенко Ю. А. та учасники засідання «Фінансового клубу» на базі 

центрального офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Полтава  
 

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 провідного 
комерційного банку України. 

 

11 жовтня 2016 р. проведено планове засідання наукового гуртка у 
формі круглого столу за участю представників податкових органів м. 

Полтави на тему «Податковий контроль справляння податків і зборів в 
Україні». 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.  

В ході засідання були заслухані доповіді: 
- Винниченко В. С. на тему «Особливості податкового контролю при 

справлянні єдиного податку сільськогосподарськими товаровиробниками»; 
- Кошман Н. І. на тему «Особливості здійснення контролю за 

податковими правопорушеннями на прикладі зарубіжних країн»; 
- Красоткіної К. В. на тему «Система податків і зборів підприємств, що 

знаходяться на загальній системі оподаткування»;  
- Погорілої В. В. (заступник начальника відділу контрольно-

перевірочної роботи Державної податкової інспекції у м. Полтава Головного 

управління Державної фіскальної служби України у Полтавській області) та 
Стрюк І. В. (головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-
перевірочної роботи Державної податкової інспекції у м. Полтава Головного 
управління Державної фіскальної служби України у Полтавській області) на 

тему «Особливості здійснення контрольно-перевірочної роботи податковими 
органами».  

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. 

 

9 листопада 2016 р. відбулося засідання наукового гуртка «Фінансовий 

клуб» на тему «Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів» 
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 теоретичних засад формування дохідної частини 
місцевих бюджетів. Особлива увага приділена власним доходам місцевих 

бюджетів, ресурсному забезпеченню виконання власних і делегованих 
повноважень органів місцевого самоврядування, обґрунтовано пропозиції 

щодо покращення ресурсного забезпечення органів місцевого 
самоврядування. 

Активну участь в засіданні взяли студенти обговорюючи альтернативні 
джерела поповнення дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема шляхом 

випуску муніципальних облігацій, вивчення зарубіжного досвіду з місцевого 
оподаткування, створення комунальних банків. 

 



6 грудня 2016 р. відбулося засідання наукового гуртка у формі круглого 
столу на тему «Страховий ринок України: стан, проблеми та перспективні 

напрями розвитку». Участь у даному заході взяли провідні викладачі кафедри 
та члени гуртка. 

Засідання розпочалося із вступної доповіді Зорі О. П. к.е.н., доцента, 

доцента кафедри фінансів і кредиту на тему «Особливості функціонування 
ринку страхування в умовах кризи» та Зорі С. П. к.е.н., доцента, доцента 

кафедри фінансів і кредиту на тему «Перестрахування як складова 
забезпечення фінансової стійкості страхової компанії». В свою чергу, 

студенти презентували підготовлений ілюстративний матеріал стосовно 
показників діяльності страхового ринку України, а саме чисельності 

страхових компаній; кількості укладених договорів; валових страхових 
премій та виплат; сплаченого перестрахування; обсягу сформованих резервів, 

активів страховиків та статутного капіталу. Засідання завершилося 
конструктивними підсумками Мисник Т. Г., к.е.н., доцента, доцента кафедри 

фінансів і кредиту щодо перспективних напрямів розвитку страхового ринку 
України. 

 

30 березня 2017 р. проведено виїзне засідання наукового гуртка 
«Фінансовий клуб» на базі брокерської компанії «Eulife Group» на тему 

«Накопичувальне страхування життя». 
 

 
На фото регіональний директор ТОВ «Eulife Group» І. Д Коломієць,  

к.е.н., доцент С. П. Зоря та учасники гуртка «Фінансовий клуб»  
 



Регіональний директор ТОВ «Eulife Group» Ірина Дмитрівна Коломієць 
ознайомила присутніх на засіданні із особливостями діяльності компанії 

«Eulife Group», що спеціалізується на консультуванні та допомозі у 
підготовці документів у сфері накопичувального страхування життя з 
можливістю отримання додаткової пенсії, а також пропонує програми 

ризикового страхування (КАСКО, ОСАГО, медичне страхування, 
страхування майна і інші види). З моменту заснування і по сьогоднішній день 

компанія «Eulife Group» входить в число лідерів ринку страхових 
посередників України.  

Студенти мали можливість отримати кваліфіковані відповіді 
спеціаліста у сфері накопичувального страхування стосовно практики 

укладання договорів, особливостей їх умов, сплати страхового платежу, 
здійснення страхового відшкодування чи виплати страхової суми по 

закінченню дії договору страхування чи розірвання угоди у разі не виконання 
зобов’язань, а також поділитися власними знаннями набутими у процесі 

вивчення таких дисциплін, як Страхування, Страхові послуги, Страховий 
менеджмент, тощо. В свою чергу, члени засідання мали можливість отримати 

консультацію по фінансовому плануванні. 
 
27 квітня 2017 р. відбулося засідання Фінансового клубу на тему 

«Управління особистими фінансами». За ініціативою к.е.н., доцента, доцента 
кафедри фінансів і кредиту Лелюк Ю. М. засідання проведено у формі 

тренінгу.  

 
На фото студенти сформованої мікрогрупи під час прийняття фінансових рішень  

 
Сформованим мікрогрупам студентів із числа членів гуртка 

запропоновано у формі гри прийняття фінансових рішень стосовно купівлі 
будинків. Переможців тренінгу було визначено враховуючи результати 

показників рентабельності та середньозваженої дохідності фінансових 
активів. 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, так і при 

вивченні дисциплін професійної підготовки у майбутньому. 
 
24 травня 2017 року відбулося засідання наукового гуртка «Фінансовий 

клуб» метою якого було підведення підсумків роботи гуртка за 2016-2017 
навчальний рік. 

В ході засідання керівником гуртка відбулося підведення підсумків 
діяльності наукового гуртка за 2016-2017 навчальний рік. В свою чергу, 

учасникам гуртка було запропоновано визначити актуальну тематику 
дослідження на наступний 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 Сосницького 
Віктора, Звєрєву Аліну та Дуденченко Вікторію які на протязі 2016-2017 р. 

зайняли призові місця у наукових конкурсах, брали участь у міжнародних, 
всеукраїнських конференціях та засіданнях гуртка. Керівником гуртка 

зазначено, що у 2016-2017 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», к.е.н., доцент, 
доцент кафедри фінансів і кредиту                                                       С. П. Зоря 

 
 
 

 


