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ПЛАН РОБОТИ  

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА  

«СВІТ ФІНАНСІВ» 

на 2021-2022 н.р. 

Тематика секційних засідань СНГ «Світ фінансів»  

 

 

Тема 1 науково-практичного семінару СНГ "Світ фінансів" до Дня ощадливості 

(жовтень 2021)  

Метафізика формування та ощадливого використання особистих фінансів  

1. Ощадливість як філософська, психологічна та фінансова категорія  

2. Ощадливість чи жадібність? Їх межі та співвідношення у житті людини. 

3. Особисте ощадливе використання природних ресурсів як шлях вирішення 

глобальних екологічних проблем 

4. Мистецтво формування ощадливого бюджету сім’ї 

5. Рецепти лікування марнотратства 

6. Значення ощадливості у житті людини. 

7. Тест на ощадливість. 

 

Тема 2. Екологія та фінанси: межі взаємодії та протиріччя (листопад 2021 р.)  

1. Екологічні проблеми людства та їх фінансова сторона 

2. Екологія та фінанси – дві сторони однієї монети, якою оплачується здорове 

життя людини 

3. Екологія та фінанси у психологічному сприйнятті людиною 

4. Що важливіше збереження екологічної чистоти природи чи підприємницький 

прибуток? Чи можна поєднати чисте довкілля та заможне життя? 

5. Фінансування екологічних заходів у світі та в Україні 

6. Неекологічні фінанси - хибний шлях цивілізаційного розвитку людства 

7. Зелений банкінг як приклад екологічних фінансів 

 

Тема 3. Фінансове шахрайство (грудень 2021р.) 

1. Кіберзлочинність у фінансовій сфері 

2. Фінансові піраміди: історія та сучасність 

3. Ознаки фінансових шахраїв 

4. Характерні риси психології потенційної жертви фінансового шахрая 

5. Фінансова грамотність населення як засіб протидії фінансовому шахрайству  

 

Тема 4. Сучасні тенденції та перспективи розвитку діяльності фінансово-

кредитних установ у світі та в Україні (лютий 2022р.) 

1. Великі банкіри світу: історія та досвід 

2. Сучасний стан та проблеми розвитку банківської системи в Україні 

3. Фінтехи – альтернатива банкам чи їх конкуренти? 

4. Розвиток ринку деривативів на світовому та національному рівнях. 

5. Сек’юритизація активів банків: сутність, види та механізм реалізації. 

6. Розвиток ринку страхових послуг: проблеми та перспективи. 
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7. Фінансові інновації у банках та небанківських фінансово-кредитних установах.   

8. Необхідність та важелі підвищення соціальної відповідальності фінансових 

посередників: світовий досвід та вітчизняна практика 
 

До тижня фінансової грамотності Global Money Week  

Тема 5. Формула добробуту домогосподарства 

1. Джерела фінансового забезпечення енергозбереження житлових будинків. 

2. Розумний дім – розкіш чи можливість економити. 

3. Психологія заощаджень. 

4. Ощадливість по-американськи, по-європейськи, по-українськи… 

5. Марнотратство як хвороба суспільства споживачів. Чи можна вилікуватися? І як не 

захворіти самому? 

6. Менталітет життя в борг: реалії життя американців, європейців, японців, китайців, 

українців… 

 

 

Тема 6. Кризові явища в економіці: характеристика причин їх виникнення та 

шляхи подолання (квітень 2022 р.) 

1. Аналіз економічних наслідків пандемії в Україні 

2. Антиінфляційна політика держави: світовий досвід та вітчизняна практика 

3. Причини та наслідки валютних потрясінь в економіці держави 

4. Банківські кризи: причини, наслідки та шляхи попередження 

5. Загроза дефолту економіки держави та шляхи його попередження 

6. Розвиток людського потенціалу як основа економічної стабільності держави 

7. Проблема збереження вартості грошей за сучасних кризових потрясінь у світі та 

в Україні 

 

Керівник СНГ «Світ фінансів»                                            Гудзь Т.П. 

 

 

 


