
Звіт роботи студентського наукового гуртка «Світ фінансів» 

за 2020-2021 н.р.  

 

Тема 1. Формула добробуту домогосподарства – 07.10.2020р. 

1. Джерела фінансового забезпечення енергозбереження житлових будинків – 

Бугаєвський М. (ФК б- 11) 

2. Розумний дім – розкіш чи можливість економити – Бужуля О. (ФК б- 11). 

3. Психологія заощаджень – Башук Я. (ФБСС  б - 11). 

4. Марнотратство як хвороба суспільства споживачів. Чи можна 

вилікуватися? І як не захворіти самому? – Тищенко А. (ФБСС  б - 11). 

5. Менталітет життя в борг: реалії життя американців, європейців, японців, 

китайців, українців… – Сизько Д. (ФБСС  б - 11). 

 

Тема 2. Цифрові фінанси – 29.10.2020р. 

1. Сучасні способи проведення платежів – Башкир К. (ФК б- 11). 

2. Фінанси цифрової економіки – Шовгеня Д. (ФК б- 11). 

3. Фінансові інновації чи фінансові піраміди? – Івченко А. (ФБСС  б - 11). 

4. Поява, роль та перспективи крипто валют  – Шутько О. (ФБСС  б - 11), 

Нечитайоло В. (ФК б- 11). 

5. Досвід ісламського банкінгу – Кондрашов О. (ФБСС  б інт - 11). 

 

Тема 3. Проблема боргової безпеки – 09.11.2020р. 

1. Доходи Державного бюджету України на 2021 р. та джерела їх формування 

– Корольова О. (ФК б-21) 

2. Зовнішні запозичення України: сучасний стан проблеми – Борисенко І. 

(ФК б-21). 

3. Урядова політика  щодо управління зовнішнім боргом України – Козирод 

О. (ФБСС-21). 

4. Досвід країн, що подолали економічний дефолт – Кондрашов О. (ФБСС  б 

інт - 11). 

 

Тема 4. Інвестиції – фінансове джерело економічного розвитку – 

24.11.2020р. 

1. Яка валюта буде надійною у майбутньому? Перспективи долара США, 

євро китайського юаня – Васько Р. (ФБСС  б - 11) 

2. Шляхи залучення іноземних інвестицій в Україну – Терещенко Д. (ФК б- 

11). 

3. Інвестиційний потенціал України – Ляшкова Н. (ФБСС  б - 11). 

4. Досвід пострадянських країн Європи у залученні іноземних інвестицій – 

Филь Т. (ФБСС  мб - 11).  

 

Тема 5. Податкова політика – 07.12.2020р. 

1. Аналіз втрат податкового потенціалу від тіньової економіки в Україні – 

Несен А. (ФБСС  б інт - 11). 



2. Фіскальна політика держави та її вплив на економічний розвиток – 

Авраменко А. (ФБСС-21). 

3. Податковий тягар домогосподарств: Україна у порівнянні з іншими 

країнами  – Копил А. (ФБСС-21).  

 

Тема 6. Актуальні питання сучасного банківського регулювання та 

нагляду – 17.12.2020р. 

1. Проблемні банки: технологія виявлення з боку регулятора та 

споживача – Єфремова А. (ФК б – 31) 

2. Світовий досвід ведення банківської діяльності: корпоративна етика та 

внутрішній контроль – Єфремова А. (ФК б – 31) 

3. Банківські ризики: виявлення та управління – Різник І. (ФК б -31) 

4. Новації у сфері банківського регулювання та нагляду в Україні – Різник 

І. (ФК б -31). 

 

Тема 7. Ділова етика фінансових відносин – 27.01.2021р. 

1. Християнська віра про етику ділового спілкування – Бугаєвський М. 

(ФК б- 11) 

2. Особливості ділового спілкування у різні історичні епохи –  Сизько Д. 

(ФБСС  б - 11) 

3. Постулати бізнес-етики у сфері управління фінансами (можна окремо 

про державні установи, банки, підприємства, страхові компанії) – 

Бужуля О. (ФК б- 11) 

4. Особистісні фактори ділових відносин – Федосюк Р. (ФБСС  б - 11) 

5. Психологічна сторона ділових відносин: як уникнути проблем – 

Ляшкова Н. (ФБСС  б - 11). 

Тема 8. Актуальні питання розвитку місцевих фінансів в Україні – 

16.02.2021р. 

1. Фінансова децентралізація в Україні. Що зроблено і чого досягнуто?  

2. Зарубіжний досвід розвитку місцевих фінансів. Чого немає в Україні? – 

Копил А. (ФБСС-21). 

3. Фінансові аспекти розвитку малого бізнесу. Вітчизняний та зарубіжний 

досвід – Корольова О. (ФК б-21) 

4. Залучення інвестицій в об’єднані територіальні громади – Кондрашов О. 

(ФБСС  б інт - 11). 

5. Фінансовий контроль на місцевому рівні та шляхи його вдосконалення. 

Несен А. (ФБСС  б інт - 11). 

 

Тема 9. GMW 2021 – 26.03.2021 р. 

1. 1. Фінансово грамотне витрачання коштів = психологія + виховання + 

освіта + ….. – Авраменко А. (ФБСС-21). 

2. Як безпечно заробляти в Інтернеті? – Корольова О. (ФКб-21). 

3. Світовий досвід боротьби з кіберзлочинністю – Копил А. (ФБСС-21). 



4. Програми недержавного пенсійного страхування в Україні: які, де й навіщо 

– Кондрашов О. (ФБССб інт-11). 

 

Тема 10. Особисте пенсійне забезпечення – міф чи нагальна проблема? – 

08.04.2021 

1. Фінансовий механізм пенсійного забезпечення. Вітчизняний та зарубіжний 

досвід – Пасуля Л. (ФКм-11), Пузанеко І. (ФК б - 41). 

2. Фінансовий механізм функціонування недержавних пенсійних фондів. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід – Колісник В. (ФК б -41) . 

3. Джерела фінансового забезпечення життя на пенсії: думаємо сьогодні… – 

Фесенко С. (ФК м – 11), Карачковська П. (ФК б -41). 

4. Трудовий шлях сучасного українця: маршрут розвитку особистого 

фінансового забезпечення чи тактика виживання. Гапон Т. (ФК м – 11), 

Курмишева А (ФК б-41). 

 

 

 

  


