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Умань-2020 



 

Назва гуртка:«Юний фінансист» 

Звітний період: вересень 2019 р. – червень 2020 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: 13 

Кількість членів гуртка: 40 

Керівник гуртка – к.е.н. Улянич Ю.В.  

Староста гуртка – Грицай К.О., студентка 21-ф групи. 

 

 

В 2019-2020, н.р. в роботі наукового гуртка взяли участь 40 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 
Дата 

проведення 

1 Зустріч керівника студентського наукового гуртка 

кафедри Улянич Ю.В. з студентами, ознайомлення з 

планом роботи на поточний навчальний рік, обрання 

старости студентського наукового гуртка 

18.09.2019р. 

2 Робота по вибору тематики для студентських наукових 

досліджень Обговорення актуальності та 

концептуальних питань науководослідних робіт: 

визначення мети, завдань, предмету та об’єкту 

дослідження 

22.09.2019р. 

3 Зустріч з директором страхової компанії ТОВ 

"АГРОРІСК" А.В. Копачевською. Тема: 

"Особливості розвитку аграрного страхування в 

Україні". 

02.10.2019р. 

4 Семінар на тему: « Як бути успішним» 09.10.2019р. 

5 Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук. Відбір кращих 

студентських наукових робіт для участі в наукових 

заходах в університеті та за його межами 

Листопад-

лютий 2021р. 

6 Семінар на тему: «Ми й податки в період реформ» 06.11.2019р. 

7 Зустріч з директором уманської філії ПАТ АБ 

"Укргазбанк" 

20.11.2019р. 

8 Семінар на тему: «Особливості формування 

місцевих бюджетів» 
27.11.2019р. 

9 Семінар на тему: «Банківське кредитування малого 

бізнесу в Україні» 

04.12.2019р. 

10  Зустріч з представником Державної податкової 

інспекції 

26.02.2020р. 

(Дистанційно) 

11 Семінар на тему: «Ідеї для початку бізнесу»» 11.03.2020р. 

(Дистанційно) 

12 Семінар на тему: «Соціальний захист молоді» 25.03.2020р. 

(Дистанційно) 

13 Зустріч з представником Державної служби 

зайнятості 

08.04.2020р. 

(Дистанційно) 

 



 

Результати роботи студентського наукового гуртка:  

1. Участь у І турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську 

наукову роботу з природничих, технічних та гуманітарних наук:  

 

За підсумками проведення І туру Конкурсу студентських наукових 

робіт, роботи Савчук І.І., Данченка К.П., Швець Н.Ю. рекомендовано 

надіслати до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

2. Опублікування тез студентів у:  

1) Матеріалах Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених: 1. 

Литвинюк В.С. Місцеві бюджети та шляхи їх збалансування (С.110-113). 

2.Сивак В.Ю. Напрями оптимізації джерел формування фінансових ресурсів 

(С.93-95). 3. Акінчиц Д.Л.Напрями удосконалення державного фінансового 

контролю в Україні С.95-97/ Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 

молодих вчених, 15-16 травня 2018р./ Редкол.:Непочатенко О.О.(відп.ред.) та 

ін..Київ. Видавництво «Основа», 2019..  

№ Конкурсант курс група Тема  
Науковий 

керівник 

Рішення 

конкурсно

ї комісії з 

розгляду 

та 

рецензува

ння 

студентсь

ких 

конкурсни

х робіт 

1. Савчук І.І. 4 курс 41-ф  
«Банківські послуги та їх роль у 

розвитку комерційного банку» 

к.е.н., доцент 

Бондаренко 

Н.В. 

I місце 

2. 
Данченко 

К.П. 

2 

курс 
21-кф 

«Кредитні відносини комерційних 

банків із позичальниками та шляхи 

їх удосконалення» 

к.е.н., доцент 

Власюк С.А. 
II місце 

3. 
Швець 

Н.Ю. 

4 

курс 
41-ф 

«Стан та перспективи розвитку 

інвестиційної діяльності страхових 

компаній в Україні» 

к.е.н., доцент 

Власюк С.А. 
III місце 



2) Матеріалах XIII Міжнародної науково - практичної конференції. 

1.Бабчук В.Ю. Інвестиції в аграрний сектор національної економіки (С.26-

28). .2. Качур І.Г. Організація державного фінансового контролю на 

місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації (С.28-30). Аспекти 

стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, мат. XIII 

Міжнародної наук. – практик. конферен. 30-31 травня 2019р.Умань: 

Видавець «Сочінський М.М.», 2019.120с. 

3. Публікація результатів наукових досліджень студентів в збірнику 

наукових тез за підсумками проведення Всеукраїнської студентської 

наукової конференції, приуроченої 120-річчю від дня народження видатного 

вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна: 



 



 

 


