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Відповідальний 

Засідання 1 

1. Розгляд і затвердження плану науково-дослідної 

роботи  

Вересень 2017 доц. Васечко Л. І. 

 

Засідання 2 

1. Вибір та затвердження тем наукових досліджень 

членам наукового гуртка 

2. Доповіді студентів за результатами НДР 

Жовтень 2017 доц. Васечко Л. І. 

 

Засідання 3 

1. 1. Заслуховування й відбір наукових робіт для участі в 

Всеукраїнській  науково-практичній студентській 

конференції 

2. 2. Сприяння в організації проведення Всеукраїнської 

науково-практичної студентської конференції «Сучасна 

фінансова політика України: проблеми та перспективи» 

Листопад 

2017 

доц. Васечко Л. І. 

 

Засідання 4 

1. Проведення круглого столу на тему: 

«Функціонування сучасної кредитної системи України» 

Грудень 2017 доц. Васечко Л. І. 

. 

Засідання 5 

1. Обговорення результатів досліджень студентів з 

питань «Світова економічна криза: проблеми та 

наслідки для України» 

2. Доповіді студентів за результатами НДРС 

Січень 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Засідання 6 

1. Обговорення результатів досліджень студентів з 

питань «Фінансова система України в умовах 

трансформаційних перетворень» 

2. Доповіді студентів за результатами НДРС. 

Лютий 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Засідання 7 

1. Обговорення результатів досліджень студентів з 

питань на тему: «Сучасна пенсійна реформа» 

Березень 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Засідання 8 Квітень 2018 доц. Васечко Л. І. 



2. Доповіді студентів за результатами НДРС  

Засідання 9 

1. Обговорення результатів досліджень студентів з 

питання «Податкова система України» 

2. Доповіді студентів за результатами НДРС 

Травень 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Засідання 10 

1. Обговорення і затвердження плану роботи наукового 

студентського гуртка на 2017-2018 навчальний рік 

2. Про підсумки роботи наукового гуртка у 2017-2018 

навчальному році 

Червень 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ГУРТКА 

Протягом 2017-2018 навчального року у рамках роботи гуртка «Фінансовий 

аналітик» проводилися наступні заходи: 

1.  Регулярні засідання гуртка за актуальними темами фінансового 

спрямування  

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/655-zasidannia-naukovoho-hurtka-

finansovyi-analityk-vid-22-03-18.html 

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/724-zasidannia-naukovoho-hurtka-

finansovyi-analityk-vid-15-05-18-r.html 

2. Проведено підготовку учасників наукового гуртка «Фінансовий аналітик»  

17.11.2017 року до V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

“Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи». 

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/536-zasidannia-studentskoho-

naukovoho-hurtka-finansovyi-analityk-17-11-17.html 

3. 23 листопада 2017 року було проведено V Всеукраїнську науково-

практичну конференцію “Сучасна фінансова політика України: проблеми та 

перспективи», де було відзначено виступи учасників нашого гуртка 

Пильцової Христини (тема «Зовнішня трудова міграція України у контексті 

безвізового режиму з ЄС: причини та наслідки для економіки») та Зателепи 

Анни (тема «Світовий досвід розвитку страхового підприємства»). 

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/546-v-vseukrainska-naukovo-

praktychna-studentska-konferentsiia-suchasna-finansova-polityka-ukrainy-problemy-ta-

perspektyvy.html 
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4. Активний учасник гуртка «Фінансовий аналітик» студентка 5 курсу Кузбіт 

Євгенія прийняла участь  у І турі студентських наукових робіт 2017-2018 

рр.  у КНТЕУ (осінь 2018 р.). Тема наукової роботи: «Діагностика рівня 

фінансово-економічної безпеки суб'єкту підприємництва» (наук. керівник 

проф. Лойко В.В.). 

 
   


