Звіт
про результати діяльності студентського наукового гуртка
«Фінансово-кредитний механізм»
Кафедри «Економічної теорії і економіки підприємства»
За 2018-2019 н. р.
Гурток створено в вересні 2018 року на базі кафедри «Економічної теорії і
економіки підприємства» при ОДАУ.
Головним завданням наукового гуртка є активізація наукових досліджень
серед студентів, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших
інтересів студентів у сфері фінансово-кредитного механізму.
За звітний період було проведено 10 засідань наукового гуртка згідно
графіка (табл.1) під керівництвом к.е.н., доцента Петренко Ольги Павлівни.
Староста гуртка Коваленко Алла Олександрівна.
Таблиця 1
Графік роботи студентського наукового гуртка кафедри економічної теорії і
економіки підприємства “ Фінансово-кредитний механізм ”
Порядок денний

Термін
виконання
Вересень
2018

Засідання 1
1. Презентація інформації щодо роботи гуртка та планових
наукових регіональних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсів, олімпіад, конференцій в 2018/ 2019 навчальному
році.
2. Розгляд і затвердження плану роботи гуртка
3. Затвердження складу гуртка
Жовтень
Засідання 2
1. Вибір та затвердження тем наукових досліджень членам
2018
наукового гуртка
2. Обговорення дискусійних питань
3. Проведення навчального семінару на тему: «Написання
наукових робіт»
Листопад
Засідання 3
1.
Заслуховування й відбір наукових робіт для участі у 2018
студентській науково-практичній конференції.
2. Організація та проведення круглого столу на тему:
«Сучасний фінансово-кредитний механізм України»
Грудень
Засідання 4
1. Заслуховування й відбір наукових робіт для участі у
2018
студентській науково-практичній конференції.
Засідання 5
1. Обговорення результатів досліджень студентів з питань
«Фінансово-кредитне забезпечення економіки»
2. Доповіді студентів за результатами НДРС
Засідання 6
1. Обговорення результатів досліджень студентів з питань
«Фінансова політика держави»

Відповідальний
К.е.н., доц.
Петренко О.П.

К.е.н., доц.
Петренко О.П.

К.е.н., доц.
Петренко О.П.

К.е.н., доц.
Петренко О.П.

Лютий
2019

К.е.н., доц.
Петренко О.П.

Березень
2019

К.е.н., доц.
Петренко О.П.

2. Доповіді студентів за результатами НДРС
Засідання 7
1. Участь у науково-практичній студентській конференції
Засідання 8
1. Тренінг розвитку індивідуальних здібностей: «Особливості
роботи керівника проекту».
2. Доповіді студентів за результатами НДРС
Засідання 9
1. Обговорення результатів досліджень студентів з питань
«Кредитний механізм України»
2. Доповіді студентів за результатами НДРС
Засідання 10
1. Про підсумки роботи наукового гуртка у 2018-2019
навчальному році

Квітень
2019
Травень
2019

К.е.н., доц.
Петренко О.П.
К.е.н., доц.
Петренко О.П.

Червень
2019

К.е.н., доц.
Петренко О.П.

Липень
2019

К.е.н., доц.
Петренко О.П.

Членами наукового гуртка є студенти 2, 3 та 4, 5 курсу інженерноекономічного факультету. Зокрема:
Здобувачі вищої освіти 2 курсу напряму підготовки “Облік і оподаткування”
та «Економіка»: Блашко Марина, Мельник Анастасія, Кормільцева Вікторія,
Волчанова Христина, Забунова Єлізавета, Гупанець Олена, Швейдар Богдан.
Здобувачі вищої освіти 3 курсу напряму підготовки “Облік і
оподаткування”: Шамота Вікторія, Тарасенко Наталія, Бужора Анастасія, Бровко
Анастасія, Галанова Марія, Рогачко Анастасія, Яценко Вікторія, Коваленко Алла,
Бугаєвська Тетяна, Бершадська Тетяна, Дирля Тетяна.
Здобувачі вищої освіти 4 та 5 курсу напряму підготовки “Менеджменту” та
«Облік і оподаткування» : Герлях Дарина, Шуліка Олександра, Нестер Юлія, Піпа
Наталія, Сокуренко Каріна, Ніка Христина, Номеровська Тетяна.
Крім постійних членів гуртка, деякі засідання відвідували й інші студенти.
За звітний період було заслухано 27 доповідей студентів з відповідної
планової тематики. Обговорення кожної доповіді супроводжувалось відповідною
дискусією.
24 жовтня 2018 року студенти гуртка приймали участь в конференції
«Transformation Wave» безпека і розвиток бізнесу, при підтримці Департаменту
економічного розвитку Одеської міської ради.
28 листопада було проведено круглий стіл на тему: «Сучасний фінансовокредитний механізм України». За результатами досліджень, було заслухано
наступні доповіді:
Тарасенко Н. «Інноваційна діяльність аграрних підприємств та науковотехнічний прогрес в сільському господарстві».
Бугаевская Т. «Комерційні банки України».
Бужора А.Л. «Спеціалізовані кредитно-фінансові установи».
Кальчева О.Г. « Кредитна система України »
Коваленко А.О. «Фінансове регулювання аграрного сектору».
Рогачко А.В. «Інфляція в Україні: аналіз динаміки та фактори впливу».

24 Квітня 2019 року відбулася Х Міжвузівська науково-практична
конференція “Браславські читання. Економіка ХХІ століття: національний та
глобальний виміри”.
На першому етапі на кафедрі було заслухано наступні доповіді:
Кормільцева В. «Особливості кредитних відносин АПК».
Волчанова Х. «Валютний ринок та валютні системи».
Забунова Є. «Центральний банк та його роль в економіці».
Гупанець О. «Комерційні банки – основна ланка кредитної системи».
Швейдар Б. «Ринок цінних паперів».
На другому етапі конференції виступили з доповідями та надрукували тези:
Кормільцева В. «Сучасний стан кредитування аграрного сектора економіки».
Волчанова Х. «Валютний курс та його вплив на валютний ринок України».
За результатами роботи наукового студентського гуртка надруковані
наукові роботи:
1. Нестер Ю.В. Аналіз собівартості продукції рослинництва та шляхи її
зниження / Ю.В. Нестер, О.П. Петренко // Аграрний вісник Причорномор’я:
збірник наукових праць. Економічні науки.- Одеса,– 2018. - Вип. 89- C. 92-99.
2. Піпа Н.П. Сучасний стан виробництва зерна Одеського регіону / О.П.
Петренко, Н.П. Піпа // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави,
регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного
управління» (м. Одеса, 07 листопада 2018р.). Одеса: ОНПУ, 2018. Режим
доступу: https://economics.opu.ua/files/science/admin_men/2018/tezy.pdf
3. Сокуренко К.С. Проблеми oбліку розрахунків з покупцями та замовниками
на аграрному підприємстві / К.С. Сокуренко, О.П. Петренко// Збірник наукових
праць за матеріалами 1 Міжнародної науково-практичної конференції
«Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства» 8-9
листопада 2018 р. м. Житомир.С.676-680 Режим доступу:
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/konferentsiya-ep.pdf
4. Коваленко А.О. Фінансове регулювання аграрного сектору / А.О.
Коваленко// Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції
«Нові виклики для аграрного сектору України в умовах глобалізації», 14
листопада 2018р., Київ, НУБіП України, с.64-66 Режим доступу:
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u192/zbirnik_tez_stud_ostatochniy.pdf
5. Ніка Х.В. Питання оренди землі та ефективності її використання /
Х.В.Ніка // Матеріали міжнародної науково- практичної студентської конференції
«Нові виклики для аграрного сектору України в умовах глобалізації», 14
листопада 2018р., Київ, НУБіП України, с.59-62 Режим доступу:
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u192/zbirnik_tez_stud_ostatochniy.pdf
6. Бужора А.Л., Петренко О.П. Значення спеціалізованих кредитнофінансових установ в сучасній економіці. Перспективні напрямки розвитку
економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник

тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 березня
2019р.). Полтава, 2019. С.22-24 Режим доступу:
http://www.economics.in.ua/2019/03/3.html
7.
Номеровська Т.С., Петренко О.П. Соціальний пакет як інструмент
мотивації праці аграрних підприємств: Advances of science: Proceedings of articles
the international scientific conference. (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv,
5 April 2019). Karlovy Vary, 2019.С. 99-108 Режим доступу:
http://eprints.library.odeku.edu.ua/5462/1/FedorovaGV_ADVANCES_OF_SCIENCE_
05.04.19_431-436.pdf
8. Номеровська Т.С., Петренко О.П. Точна беззбитковості як спосіб
планування та контролю витрат аграрного підприємства. Сучасний рух науки:
тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Дніпро, 45 квітня 2019 р.). Дніпро, 2019. С.795-799
9. Блашко М. Стан інфляційних процесів в Україні. Фінансово-кредитна
система україни в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів.(
Черкаси, 11 квітня 2019 р.). Черкаси, 2019. С.103-106 Режим доступу:
https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-systema-ukrainy-v-umovakhintehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-2019/
10. Блашко М.В. Розвиток кредитних відносин як основа сталої фінансовоекономічної ситуації в Україні. Публічне управління і адміністрування: сучасний
стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ всеукраїнської
студентської науково-практичної конференції.(Одесса, 22 травня 2019р.). Одесса,
2019. С.13-15 Режим доступу:
https://economics.opu.ua/files/science/publ_upravl/2019/tezy.pdf
11. Мельник А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку спеціалізованихкредитно фінансових установ України. Публічне управління і адміністрування:
сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ всеукраїнської
студентської науково-практичної конференції.(Одесса, 22 травня 2019р.). Одесса,
2019. С.36-38 Режим доступу:
https://economics.opu.ua/files/science/publ_upravl/2019/tezy.pdf
12. Волчанова Х.М. Валютний курс та його вплив на валютний ринок
України. Браславські читання. Економіка ХХІ століття: національний та
глобальний виміри: збірник матеріалів Х Міжвузівської науково-практичної
студентської конференції.( Одесса, 24 квітня 2019р.). Одесса, 2019. С.76-79
13. Забунова Л.В., Кормільцева В.В. Сучасний стан кредитування аграрного
сектора економіки. Браславські читання. Економіка ХХІ століття: національний
та глобальний виміри: збірник матеріалів Х Міжвузівської науково-практичної
студентської конференції.( Одесса, 24 квітня 2019р.). Одесса, 2019. С.88-91
14. Номеровська Т.С., Петренко О.П. Мінімізація собівартості продукції
аграрного підприємства на основі факторного аналізу. Сучасний менеджмент в
агробізнесі: проблеми та рішення: збірник матеріалів Міжвузівської науковопрактичної Інтернет- конференції. (Одесса, 24 червня 2019р.). Одесса, 2019.

