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Назва гуртка:«Юний фінансист» 

Звітний період: вересень 2021 р. – червень 2022 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: 11 

Кількість членів гуртка: 25 

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

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

 

 
В 2021-2022, 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 «Особливості 

написання наукової праці студентом: на що звернути увагу?» 

Доповідач Улянич Ю.В. 

15.09.2021р. 

2 Презентація результатів наукового дослідження студентки 31-ф 

групи Олександри Яковенко на тему: «CREDITING SMALL 

FARMERS THROUGH THE LENS OF LAND REFORM». 
10.11.2021р. 

3 Презентація і розгляд результатів наукового дослідження 

студентки 21-кф групи Анастасії Янюк на тему: «MODERN 

VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL 

INSURANCE SYSTEM IN UKRAINE». 

24.11.2021р. 

4 Організація та участь студентів кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Уманського НУС у роботі ХІІІ 

Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю 

«Актуальні питання сучасної економіки», організатором якої 

виступив факультет економіки і підприємництва Уманського 

НУС. 

Грудень 2021р. 

5 Розгляд результатів наукового дослідження студентки 21-ф групи 

Надії Андрусішиної на тему:  «Insurance as a Tool of Risks 

Minimization in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy». 

10 лютого 

2022р. 

6 Зустріч керівника гуртка Юлії Улянич з студентством на тему: 

«Навчання як інструмент подолання стрессу» 
18.03.2022р. 

7 Практична зустріч з керівником ЦОК Черкаської дирекції ПрАТ 

«СК «АРСЕНАЛ Страхування» в м. Умань Оксаною Остроушко 
06.03..2022р. 

8 Розгляд результатів наукового дослідження студентів 11-кф групи 

Юрія Макаренка на тему «Автотранспортне страхування» та 

Євгенія Бабця на тему «Страхування водного транспорт 

27.04. 2022р. 

9 Студентка 21-ф групи Вікторія Заярна взяла участь у засіданні 

студентського наукового гуртка на рівні факультету економіки і 

підприємництва. Вікторія на високому рівні представила аудиторії 

доповідь на тему: “INFORMATION WAR AND PROPAGANDA”. 

04.05.2022р. 

10 Робота секції фінансів, банківської справи та страхування 

Всеукраїнської студентської Наукової конференції, приуроченої 

135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у 

галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва, УНУС 

31.05.2022р. 

11 Участь студентів кафедри у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: 

виклики сьогодення», кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування УНУС.  

07.06.2022р. 

 

 

 

 

 



 

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри: 

 

1. Участь у І турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську 

наукову роботу з природничих, технічних та гуманітарних наук 

 

 На другий етап конкурсу студентських наукових робіт наукові 

напрацювання студентів не були надіслані в зв’язку з оголошеним 

військовим станом в Україні. 

 

2. Опублікування тез студентів у: 

-  Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-

педагогічних працівників, 20 травня 2021 р. проведена УНУС, (Непочатенко 

О.О.) Видано матеріали конференції. 

- Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135-річчю 

від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і 

насінництва Івана Максимовича Єремєєва, 22 квітня 2022 р. Проведена 

УНУС. (Непочатенко О.О.) Видано матеріали конференції.  

Колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування визнав 

кращими виступи: 

– Сергія Цимбала, студента 11-ф групи, тема доповіді: «Development of 

Cryptocurrency in modern world»; 

– Яни Сінчук, студентки 11-ф групи, тема доповіді: «The world’s largest 

banks in the contexts of total assets»; 

– Вікторії Заярної, студентки 21-ф групи, тема доповіді: «Вплив світових 

санкцій на економіку російської федерації»; 

 

 

№ 

 

 

Конкурсант 

 

 

курс 

 

 

група 

 

 

Науковий 

керівник 

Рішення конкурсно ї 

комісії з розгляду та 

рецензува ння 

студентських 

конкурсни х робіт 

1. 

Макаренко 

Юрій 

Васильович 

І курс 11-кф 

к.е.н., доцент 

Бондаренко Н.В. 

 

I місце 

2. 
Заярна 

Вікторія 

Олегівна 

ІІ курс 21-ф к.е.н., доцент 

Власюк С.А. 
II місце 

3. 

Кісілєнко 

Олексій 

Вадимович 

3 курс 31-ф 
к.е.н., доцент,      

Улянич Ю.В. 
III місце 



– Ірини Андрусішиної, студентки 21-ф групи, тема доповіді: 

«Особливості банківських систем»; 

– Надія Андрусішиної, студентки 21-ф групи, тема доповіді: 

«Конкурентоспроможність банків України»; 

– Тетяни Андрусішиної, студентки 21-ф групи, тема доповіді: 

«Організація системи банківського регулювання та нагляду». 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», м. Умань, 4-5 червня 

2021 р. За результатами конференції видано електронну збірку матеріалів. 

- XIІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання сучасної 

економіки». 21 грудня 2021р. Уманський НУС. За результатами конференції 

видано збірку матеріалів. 

 

3. У звітному році розширився спектр наукових конкурсів, у яких 

студенти кафедри взяли участь та вибороли призові місця і відзнаки: 

Міжнародний конкурс за підтримки німецько-українського 

агрополітичного діалогу «Стратегічний розвиток аграрного сектору – 

бачення молодих українських спеціалістів», який проходив виключно 

англійською мовою.  

За результатами очних диспутів студенти спеціальності зайняли 

наступні призові місця:  

-Анастасія ЯНЮК посіла 2 місце престижного конкурсу.  

-Надія АНДРУСІШИНА – 6 місце престижного конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник студентського наукового гуртка кафедри                                                     Юлія УЛЯНИЧ 

 фінансів, банківської справи та страхування УНУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


