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Назва гуртка:«Юний фінансист» 

Звітний період: вересень 2020 р. – червень 2021 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: 9 

Кількість членів гуртка: 25 

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

Староста гуртка – Яковенко О.Р., студентка 31-ф групи. 

 

 
У 2020-2021, н.р. в роботі наукового гуртка взяли участь 25 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. Розгляд та 

обговорення теми «Фінансове планування і я» Доповідач 

Улянич Ю.В. 

16.09.2020р 

2 Зустріч з директором Черкаського відділення 51 

ПриватБанку Лисак Валентиною Іванівною.  

Тема зустрічі «Дослідження кредитних операцій банків». 

23.09.2020р 

3 Обрання старости гуртка. Розгляд можливості 

прийняття участі в міжнародних конкурсах. Доповідачі: 

Сьомко Наталія (41-ф), Яковенко Олександра (21-ф), 

Швець Наталія (11-мф), Кучер Вероніка (11-мф). 

23.10.2020р. 

4 Організація Всеукраїнської студентської наукової 

конференції приуроченої 150-річчю від дня народження 

видатного вченого і педагога у галузі бджільництва 

Іполіта Івановича Корабльова. 

Обговорення участі студентів-фінансистів у наукових 

програмах, конкурсах, круглих столах і вебінарах інших 

ЗВО України та зарубіжжя. 

16.03.2021.р. 

5 Зустріч з начальником відділу видатків, заступником 

начальника Уманського управління державної 

казначейської служби України Черкаської області 

Тетяною Байдою. 

Тема зустрічі: «Аспекти діяльності Державної 

казначейської служби України: досвід практика» 

23.03.2021р

. 

6 Зустріч з приватними підприємцями: Сергій Олійник – 
засновник Oleynik Company, що займається організацією 
івентів, форумів, конференцій про агроіновації, новітні 
технології та ІТ-рішення в сільському господарстві, та 
Микола Галушка – ресторатор, власник піцерії. 
Тема зустрічі: «Фінансова грамотність – основа 
успішного бізнесу». 

26.03.2021р. 

7 Проведення секційного засідання кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Всеукраїнської 
студентської наукової конференції приуроченої 150-
річчю від дня народження видатного вченого і педагога 
у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова. 

22.04.2021р. 

8 Організація та участь студентів-фінансистів у ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції 

«Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення». 

04.06.2021р. 

9 Виступ студентки 31-ф групи Альбіни Ковалик з 
доповіддю «Розвиток страхування та інформаційних 
технологій на страховому ринку України ». 

09.06.2021р. 



Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри: 

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 Коцюренко Юлії, Вовчанської Анастасії, Швець Наталії 

рекомендовано надіслати до базових вищих навчальних закладів для участі у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.  

2. Опублікування тез студентів у: 

1. Матеріалах ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. 

Уманський НУС. Умань: 

 – Андрусішина Н.В. Страхування як інструмент мінімізації ризиків у 

аграрному секторі економіки України, с.9-11; 

– Заярна В.О. Фінансове забезпечення аграрної сфери в умовах пандемії, с. 

13-15; 

– Кулібаба М.Б., Яцюк В.О. Концептуалізація інституціонального розвитку 
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Науковий 

керівник 

Рішення 

конкурсно ї 

комісії з 

розгляду та 

рецензува 

ння 

студентських 

конкурсни х 

робіт 

1. 
Коцюренко 

Ю.В. 
І курс 

11-

мф 

«Медичне страхування: 

сучасний стан та 

перспективи розвитку» 

к.е.н., доцент 

Власюк С.А. 
I місце 

2. 

Вовчанська 

А.В. 
І курс 

11-

кф 

«Перспективи 

впровадження інновацій в 

банківській діяльності» 

к.е.н., доцент 

Бондаренко 

Н.В. 

II місце 

Швець Н.Ю. І курс 
11-

мф 

«Розвиток майнового 

страхування в Україні» 

к.е.н., доцент 

Барабаш 

Л.В. 

II місце 

3. Сьомко 

Н.В. 

4 

курс 

41-

ф 

«Фінансова безпека 

банківської системи» 

к.е.н., доцент,      

Мельник 

К.М. 

III місце 



ринку страхових послуг, с. 24-26; 

– Артеменко С.В. Оптимізація депозитного портфеля банку, с.26-29; 

– Завтур А.Ю., Дмитрієва В.О., Телегань К.О. Інноваційно орієнтована 

культура страхування, с. 37-39; 

2. Матеріалах VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції. Чебан 

В.В. Інноваційні тренди страхової діяльності: Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових 

статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції м. 

Дніпро, 16 – 17 квітня 2020 р. Частина 2. : НМетАУ, 2020. С. 174-177. 

3.Матеріалах XIII Міжнародної науково - практичної конференції. 

Горова Ю.В. Розвиток аграрного страхування в Україні. Інноваційне 

підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. 

матеріалів Міжнародної науково – практичної Інтернет конференції / за ред. 

Д.е.н., проф. Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 16-17 квітня 2020р. С. 188-

190. 

4. Матеріалах ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції з дистанційною участю. Горова Ю.В. Страхова вартість 

аграрних культур. Публічне управління та адміністрування у процесах 

економічних реформ: збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції з дистанційною участю, Том І, 11 листопада 

2020 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 232-236 

5. Матеріалах ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю 

Полтавської державної аграрної академії Міжнародної науково – практичної 

Інтернет-конференції. Сьомко Н.В. Теоретичні аспекти страхування 

агроформувань. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та 

перспективи розвитку: зб. матеріалів Міжнародної науково – практичної 

Інтернет-конференції / за ред. Д.е.н., проф..Танклевської Н.С. Херсон : 

ХДАУ, 16-17 квітня 2020р. .147-150. 

5. Матеріалах ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю 

Полтавської державної аграрної академії. Онищук В. В. Актуальні аспекти 



банківського кредитування фізичних осіб в Україні. Проблеми обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : 

матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю 

Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за 

ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 

2020. С.529-531; 

6. Матеріалах ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю 

Полтавської державної аграрної академії. Гриценко А. С. Теоретичні засади 

фінансового моніторингу в банківській системі України. Проблеми обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : 

матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю 

Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за 

ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 

2020. С. 592-595; 

7. Публікація результатів наукових досліджень студентів в збірнику 

наукових тез за підсумками проведення Всеукраїнської студентської 

наукової Інтернет-конференції, приуроченої 150-річчю від дня народження 

видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича 

Корабльова, 22 квітня 2021 року, Уманський НУС: 

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

 

Керівник секції – доцент Прокопчук О.Т. 

Керівник гуртка – доцент Улянич Ю.В. 

Староста гуртка – Яковенко О.Р. 

 

1. Проблеми та тенденції розвитку депозитної бази комерційних банків 

України 

Доповідач – студент 11 м-ф групи Артеменко С. В. 

Керівник – к.е.н., доцент Мельник К.М. 

2. Реформування податку з доходу фізичних осіб 

Доповідач – студент 31-0 групи Бужан І.С. 

Керівник – к.е.н., Пташник С.А. 

3. Сучасний стан кредитування малого та середнього бізнесу в Україні  

Доповідач – студент 11-кф групи Вовчанська А.В. 

Керівник – к.е.н., доцент Бондаренко Н.В. 



4. Механізм здійснення податкової системи в Україні 

Доповідач – студент 31-е групи Гайда О.С. 

Керівник – к.е.н., Пташник С.А. 

5. Фінансово-кредитні аспекти забезпечення підприємств портової діяльності 

Доповідач – студент 11 м-ф групи Голубенко В.І. 

Керівник – к.е.н., доцент Власюк С.А. 

6. Напрями підвищення кредитоспроможності сільськогосподарських 

підприємств 

Доповідач – студент 31 -м групи Жора А.С. 

Керівник – к.е.н., доцент Колотуха С.М. 

7. Складові інформаційних технологій діяльності страхових компаній 

Доповідач – студент 11 м-ф групи Завтур А.Ю., Дмитрієва В.О. 

Керівник – к.е.н., доцент Улянич Ю.В. 

8. Формування фінансово-кредитного механізму збалансованого 

використання земель сільськогосподарського призначення 

Доповідач – студент 11 к-о групи Заступаєва К.Б. 

Керівник – к.е.н., доцент Колотуха С.М. 

9. Теоретичні основи організації податкової системи України 

Доповідач – студент 11 м-ф групи Іздерська І.В. 

Керівник – к.е.н., доцент Барабаш Л.В. 

10. Теоретичні аспекти фінансово-кредитного забезпечення основних засобів 

підприємств аграрної сфери 

Доповідач – студент 11 м-ф групи Коцуренко Ю.В. 

Керівник – к.е.н., доцент Власюк С.А. 

11. Управління клієнтською базою банку 

Доповідач – студент 11м-ф групи Крохмаль В.О. 

Керівник – к.е.н., доцент Бондаренко Н.В. 

12. Податкове стимулювання промислових підприємств як метод державного 

регулювання  

Доповідач – студент 11м-ф групи Кучер В. Є. 

Керівник – к.е.н., професор, Бечко П. К. 

13. Управління інвестиційною діяльністю підприємства 

Доповідач – студент 11м-ф групи Марчук К.О. 

Керівник – к.е.н., Пташник С.А. 

14. Економічна сутність майнового оподаткування в Україні 

Доповідач – студент 11 м-ф групи Резнік А.А. 

Керівник – к.е.н., доцент Барабаш Л.В. 

15. Шляхи вдосконалення іпотечного кредитування в Україні 

Доповідач – студент 11 м-з-ф групи Савчук І.І. 

Керівник – к.е.н., доцент Мельник К.М. 

16. Проблеми кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств 

Доповідач – студент 11 м-ф групи Собчук Л.А. 

Керівник – к.е.н., доцент Колотуха С.М. 

17. Оцінка та аналіз державної фінансової політики щодо підтримки 

сільськогосподарських підприємств 



Доповідач – студент 11 м-зф групи Синиця C.О. 

Науковий керівник- к.е.н., доцент Гузар Б.С. 

18. Аналіз інвестиційної діяльності в аграрному Секторі України 

Доповідач – студент 11м-з-ф/а групи Скрипник В.М. 

Керівник – к.е.н., Пташник С.А. 

19. Теоретичні засади розвитку підприємницьких структур аграрної сфери в 

сучасних умовах 

Доповідач – студент 11 м-ф групи Сулима С.А. 

Керівник – к.е.н., доцент Власюк С.А. 

20. Державні запозичення на національних Фінансових ринках 

Доповідач – студент 11м-ф групи Третьяченко А.Ю. 

Керівник – к.е.н., Пташник С.А. 

21. Місцеві бюджети в умовах фінансової Децентралізації в Україні 

Доповідач – студент 11м-ф групи Чекалюк В.А. 

Керівник – д.е.н., професор Непочатенко О.О. 

22. Ринок автострахування в Україні: сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку 

Доповідач – студент 11м-ф групи Шмакова В.В. 

Керівник – к.е.н доцент Транченко О.М.   

23. Особливості функціонування автострахування україни в умовах розвитку 

цифрових х технологій  

Доповідач – студент 11м-ф групи Шмакова В.В. 

Керівник – к.е.н доцент Транченко О.М.   

24.  Організація бюджетування на підприємстві як інструменту фінансового 

контролінгу 

Доповідач – студент 11м-ф групи Шнайдер Н.В. 

Науковий керівник- к.е.н., доцент Гузар Б.С. 

25. Пріоритетні напрямки розвитку інструментів інвестиційного 

рефінансування  

Доповідач – студент 21-ф групи Яковенко О.Р. 

Керівник – к.е.н., доцент Бондаренко Н.В. 

 

 


