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ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА на 2018–2019 навчальний рік: 

Порядок денний Термін 

виконання 

Відповідальний 

Відкриття роботи гуртка на сезон 2018-2019 н.р. вересень 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Організаційне засідання гуртка з обговоренням 

наукового плану роботи на рік 

вересень 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Поточні засідання гуртка згідно прийнятого плану протягом 

року 

доц. Васечко Л. І. 

 

Підготовка до університетської студентської науково-

практичної конференції  

листопад 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Аналіз результатів університетської студентської 

науково-практичної конференції 

листопад 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Обговорення результатів досліджень студентів в рамках 

теми «Сучасна пенсійна реформа» 

грудень 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Засідання у рамках наукового тижня грудень 2018 доц. Васечко Л. І. 

 

Обговорення результатів досліджень студентів в рамках 

теми «Сучасна фінансова політика України: проблеми 

та перспективи»  

лютий 2019 доц. Васечко Л. І. 

 

Обговорення результатів досліджень студентів в рамках 

теми «Раціональний розподіл бюджету молоді» 

березень 2019 доц. Васечко Л. І. 

 

Обговорення результатів досліджень студентів в рамках 

теми «Податкова система України» 

квітень 2019 доц. Васечко Л. І. 

 

Обговорення планів участі в студентських конференціях травень 2019 доц. Васечко Л. І. 

 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ГУРТКА 

Протягом 2018-2019 навчального року у рамках роботи гуртка «Фінансовий 

аналітик» відбулося наступне: 



1.  Регулярні засідання гуртка за актуальними темами фінансового 

спрямування. http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/956-zasidannia-

naukovoho-hurtka-finansovyi-analityk-vid-27-03-2019-r.html 

2. Проведено підготовку учасників наукового гуртка «Фінансовий аналітик»  

до ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасна фінансова 

політика України: проблеми та перспективи». 

3. Кафедрою фінансів та економіки 28 листопада 2018 року було проведено ІV 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Сучасна фінансова 

політика України: проблеми та перспективи», де учасники гуртка 

«Фінансовий аналітик зайняли призові місця: 1 місце – Загоруйко Діана – 

тема доповіді: «Сучасна парадигма інноваційної діяльності України»; 2 

місце – Зоз Вероніка – тема доповіді: «Фінансовий менеджмент як 

невід’ємна складова системи ефективного управління підприємством»; 3 

місце – Миколаєнко Анастасія – тема доповіді: «Дефіцит державного 

бюджету: сучасний стан та шляхи вирішення проблем». 

4. Переможці 1 етапу студентської олімпіади, студентка 3 курсу Загоруйко 

Діана та студентки 4 курсу Поповенко Тетяна та Полегешко Юлія з 17 по 20 

квітня 2019 р. прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади  «Фінанси і кредит» у Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця. 

5. Учасники наукового гуртка «Фінансовий аналітик»  прийняли участь  у І 

турі студентських наукових робіт 2018-2019 рр.  у КНТЕУ (осінь 2019 

року): студент 6 курсу Маляр Станіслав, тема наукової роботи: «Фінансові 

механізми розвитку житлового фонду міста Києва в умовах євроінтеграції» 

(наук. кер. проф. Лойко В.В.) та студентка 5 курсу Полегешко Юлія, тема 

наукової роботи «Аспекти побудови порівняльного аналітичного балансу 

підприємства» (наук. кер. доц. Васечко Л.І.). 
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