Факультет економіки і підприємництва
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ
ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ
«ЮНИЙ ФІНАНСИСТ» ЗА 2018-2019 Н.Р.

Умань-2019

Назва гуртка:«Юний фінансист»
Звітний період: вересень 2018 р. – червень 2019 р
Наукова спрямованість гуртка: реалізація наукового і творчого потенціалу
студентів факультету економіки і підприємництва з питань розвитку
фінансів, банківської справи та страхування.
Заходи, проведені гуртком: 17
Кількість членів гуртка: 50
Керівник гуртка – к.е.н., доцент Гвоздєй Н.І.

В 2018-2019, н.р. в роботі наукового гуртка взяли участь 50 здобувачів І
- ІV курсів факультету економіки і підприємництва за всіма рівнями освіти.
За цей період студенти виконували наукову роботу згідно отриманої наукової
тематики. Засідання проводились згідно графіку, з виступами студентів за
результатами досліджень та їх обговоренням.
Наукові

дослідження наукового гуртка здійснювалися

з метою

формування в учасників гуртка знань з фінансів, банківської справи та
страхування в умовах глобалізації та європейської інтеграції; формування
фундаментального фінансового мислення у студентів-учасників гуртка, як
основи подальшої їх фахової підготовки та майбутньої трудової діяльності.

№

Зміст роботи

1

Зустріч керівника студентського наукового гуртка
кафедри Гвоздєй Н.І. з студентами, ознайомлення з
планом роботи на поточний навчальний рік
Семінар на тему: « Як бути успішним»
Зустріч з
першим заступником начальника
Уманського об’єднаного управління Пенсійного
фонду України в Черкаській області Лук’яновою
Оксаною Валентинівною. На тему: «Реформування
Пенсійного законодавства України».
Семінар на тему: «Проблеми розвитку малого
бізнесу в Україні»
Зустріч з представником ПАТ КБ «ПриватБанк»
Семінар на тему: «Використання франчайзингу при
веденні власної справи»
Семінар на тему: «Банківське кредитування малого
бізнесу в Україні»
Зустріч з представником Фінансового управління
Семінар на тему: «Сутність та необхідність
регулювання банківської діяльності»
Зустріч з представником Державної податкової
інспекції
Семінар на тему: «Соціальний захист населення:
основні права та обов’язки застрахованих осіб»
Семінар на тему: «Стан, проблеми та розвиток
соціального захисту молоді»
Зустріч з представником Державної служби
зайнятості
Семінар на тему: «Сучасний стан і перспективи
розвитку фінансового ринку в Україні»
Зустріч з представниками Соціального захисту
населення
Семінар на тему: «Умови та особливості
оподаткування малого бізнесу в Україні»
Зустріч з представником страхової компанії
«Княжа»
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Дата
проведення
12.09.2018р.
19.09.2018р.
03.10.2018р.

10.10.2018р.
24.10.2018р.
07.11.2018р.
21.11.2018р.
05.12.2018р.
19.12.2018р.
22.02.2019р.
15.03.2019р.
29.03.2019р.
05.04.2019р.
19.04.2019р.
26.04.2019р.
04.05.2019р.
17.05.2019р.

Результати роботи студентського наукового гуртка:
1. Участь у І турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську
наукову роботу з природничих, технічних та гуманітарних наук.

2. Публікація результатів наукових досліджень студентів в збірнику
наукових тез Всеукраїнської студентської наукової конференції, приуроченій
175-річчю Уманського НУС, проведена 24 квітня 2019 р.
3. З 19 по 23 серпня 2019р. студенти спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування» Вікторія Шмакова (науковий керівник –
к.е.н. Олена Прокопчук) та Світлана Кононенко (науковий керівник – к.е.н.
Світлана Пташник) взяли участь у «Літній школі АПД 2019» («Summer
school APD 2019»), яка проходила у м. Київ за ініціативи Міжнародної
організації «Агрополітичний діалог», Науково-методичного центру
«Агроосвіта» та за підтримки Федерального міністерства продовольства та
сільського господарства Німеччини. Для навчання було відібрано дванадцять
найкращих англомовних студентів із різних українських аграрних закладів
вищої освіти. Протягом одного тижня студенти аграрних ЗВО Львова,
Харкова, Миколаєва, Житомира, Одеси й Умані (Уманський НУС)
відвідували фахові семінари, де обговорювали актуальні аграрні й економічні
виклики в Україні.

