
Звіт
про результати діяльності студентського наукового гуртка

«Фінансово-кредитний механізм»
Кафедри «Економічної теорії і економіки підприємства»

За 2019-2020 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 засіданнь наукового гуртка згідно
графіка (табл.1) під керівництвом к.е.н., доцента Петренко Ольги Павлівни.

Староста гуртка Нерубальна Ганна Олександрівна.
Таблиця 1

Графік роботи студентського наукового гуртка кафедри економічної теорії і
економіки підприємства “Фінансово-кредитний механізм ”

Порядок денний
Відповідал

ьний
/доповідач

і

Місце
проведе
ння

Термін
виконання

Засідання 1
1. Обговорення та затвердження плану
роботи студентського наукового гуртка на
2019 – 2020 н.р.
2. Обрання старости гуртка.
3. Вибір теми та об`єкту наукових
досліджень членами наукового гуртка.

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Вересень
2019

Засідання 2
1. Зустріч студентів гуртка з
представниками Національного банку
України з приводу фінансової грамотності.
2. Організація та проведення круглого столу
за тематикою гуртка, присвяченого
Міжнародному дню заощаджень.

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Жовтень
2019

Засідання 3

Заслуховування й відбір наукових робіт для
участі у студентській науково-практичній
конференції.

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Листопад
2019



Засідання 4
Проведення наукового диспуту на тему
"Україна на шляху до євроінтеграції"

Члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Грудень
2019

Засідання 5
Обговорення питання пільгового
кредитування аграрного сектору як одного
із напрямків прямої державної підтримки.

Члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Січень
2020

Засідання 6
Обговорення питань:
1. Залучення інвестицій в аграрний сектор
економіки: сучасний стан та ефективність.
2. Зовнішньоекономічна діяльність у
сільському господарстві.

Члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Лютий
2020

Засідання 7
1. Підготовка, обговорення і відбір
студентських наукових робіт для участі у
щорічній студентській науковій
конференції.
2. Обговорення питань: «Платіжні засоби в
ринковій економіці», «Інтернаціоналізація
банківської системи».

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Березень
2020

Засідання 8
Участь студентів у конференції згідно
графіку проведення студентських
конференцій за напрямками роботи
підсекцій.

Члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Квітень
2020

Засідання 9 (онлайн)
Обговорення питань:
1. Інфляція, як процес економічної
нестабільності: причини і наслідки.
2. Державний бюджет як державна
політика.

Члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Травень
2020

Засідання 10 (онлайн)
Підсумки роботи гуртка за 2019-2020
навчальний рік та планування роботи на
2020-2021 навчальний рік

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Червень
2020

Членами наукового гуртка є студенти 1, 2, 3 та 1м курсу інженерно-
економічного факультету. Зокрема:

Здобувачі вищої освіти 1 курсу напряму підготовки “Облік і оподаткування”
та «Економіка»: Зюзіна А., Ляшенко А., Конопельська О., Кушніренко С.,
Ніколаєнко М., Рогожа В.



Здобувачі вищої освіти 2 курсу напряму підготовки “Облік і оподаткування”
та «Економіка»: Нерубальна Г., Кошельник К., Гаврилюк В., Дорож К., Ткаченко
М., Зайцев В., Блащук Н., Поліщук В., Гупанець О.

Здобувачі вищої освіти 3 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 1 курсу магістр напряму підготовки “Менеджменту”
та «Облік і оподаткування» : Сон К., Черногор Т., Бойко Н., Пельтек М.

Крім постійних членів гуртка, деякі засідання відвідували й інші студенти.
За звітний період було заслухано 17 доповідей студентів з відповідної

планової тематики. Обговорення кожної доповіді супроводжувалось відповідною
дискусією.

19 вересня члени гуртка разом з керівником відвідали семінар
«Економічний експрес», який був організований Національним банком України.
В ході семінару члени гуртка підвищили фінансову грамотність в наступних
питаннях:

• Завдання та

функції центральних

банків.

• Захист споживачів

фінансових послуг.

• Як Національний

банк забезпечує цінову

та фінансову

стабільність.

• Фінансова безпека у кіберпросторі.

• Новини у регулюванні бізнесу.



31 жовтня було проведено круглий стіл на тему: «Складові стратегії
економічного розвитку підприємств аграрного сектору в контексті
інноваційних трасформацій». За результатами досліджень, було заслухано
наступні доповіді:

Поліщук В. з презентацією «Історія свята».
Гаврилюк В. з презентацією «Економія ресурсів і
фінансові результати».
Нерубальна Г. з презентацією «Банківська система
України».
Блащук Н. з презентацією «Банківські системи
розвинутих країн світу(США, Канади та Японії)».
Кошельник К. з презентацією «ТОП 7 банків світу»
та інші.

Проведено вікторину з

обраної теми, студенти розглядали ситуаційні завдання з

фінансової обізнаності та пропонували шляхи їх

вирішення.



27 листопада 2019 року відбулося засідання гуртка, на якому
обговорювалися наукові дослідження з обраних тем таких студентів:

Дорож К. з доповіддю на тему
«Державний борг України та проблеми
його обслуговування»



Кошельник К. з доповіддю на
тему «Державний бюджет України
(Сутність держбюджету та
бюджетна політика держави)»

Ткаченко М. з доповіддю на тему

«Формування бюджету України»

Блащук Н. з доповіддю на тему «Сучасні тенденції страхування в Україні»
Сон К.Е. Напрямки покращення фінансових результатів діяльності

підприємства.
Бойко Н.М. Щодо визначення сутності поняття «Дебіторська

заборгованість».
Пельтек М.І. Деякі питання обліку капіталу аграрного підприємства

Блащук Н. з презентацією «Пільгове
кредитування аграрного сектору як один
із напрямків прямої державної
підтримки».



Нерубальна Г. з презентацією «Грошовий
оборот та грошові потоки».

Ткаченко М. з доповіддю на

тему «Готівковий обіг в Україні»



26 лютого відбулася зустріч членів гуртка з представниками податкової. На

зустрічі студенти обговорювали питання податкового відшкодування частини

коштів за навчання за контрактною формою навчання.

27 лютого відбулася зустріч членів гуртка з представниками банку

«Південний», які ознайомили студентів з можливостями та зручностями

використання банківських карток як платіжного інструменту: можливості

блокувати i розблоковувати рахунки, переказувати гроші, як не стати жертвами

шахраїв та ще багатьом цікавим речам.



15 травня члени гуртка

прийняли участь в вебінарі,

організованому

Департаментом комунікації

Національного банку України на

тему

«Що повинні знати споживачі

фінансових послуг»





За результатами роботи наукового студентського гуртка надруковані
наукові роботи:

1. Сон К.Е., Петренко О.П. Напрямки покращення фінансових результатів
діяльності підприємства. Підприємницька модель економіки та управління
розвитком підприємства: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції (Житомир, 6-8 листопада 2019р.). Житомир,
2019. С.347-350 URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/ii-
konferentsiya-2019.pdf

2. Бойко Н.М., Петренко О.П. Щодо визначення сутності поняття
«Дебіторська заборгованість». Сучасний стан та перспективи розвитку
економіки, фінансів, обліку та права: Збірник тез доповідей за матеріалами
Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019р.).
Полтава, 2019. С.20-22 URL: http://www.economics.in.ua/2019/11/5.html

3. Пельтек М.І. Деякі питання обліку капіталу аграрного підприємства.
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права:
Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної
конференції (Полтава, 14 листопада 2019р.). Полтава, 2019. С.18-20 URL:
http://www.economics.in.ua/2019/11/5.html

4. Черногор Т., Петренко О.П. Аналіз кредиторської заборгованості на
аграрному підприємстві. Аграрний вісник Причорномор’я: збірник наукових праць.

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/ii-konferentsiya-2019.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/ii-konferentsiya-2019.pdf
http://www.economics.in.ua/2019/11/5.html
http://www.economics.in.ua/2019/11/5.html


Економічні науки. Одеса, 2019. Вип. 95. C. 147-156 URL:
http://osau.site/ojs/index.php/visnuk

5. Поліщук В.С., Петренко О.П. Удосконалення управління
фінансовими результатами діяльності підприємства. Збірник тез доповідей за
матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції «Science, society,
education: topical issues and development prospects» (Харків, 12-14 квітня 2020р.).
Харків, 2020. С.774-781 URL: https://sci-conf.com.ua/wp-
content/uploads/2020/04/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-
AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_12-14.04.20.pdf

6. Кошельник К.В., Петренко О.П. Сучасний стан доларизації економіки
України та шляхи її подолання. Матеріали Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції. «Імперативи економічного зростання в контексті
реалізації Глобальних цілей сталого розвитку (Київ, 9 квітня 2020р.). Київ, 2020.

7. Гаврилюк В. О., Петренко О.П. Сучасний стан банківського
кредитування в Україні. Abstracts of XIII International Scientific and Practical
Conference «Problems of implementation of science into practice» (Oslo, Norway, 20-
21 апреля 2020р.). Oslo, 2020. С.336-339 URL: https://isg-konf.com/wp-
content/uploads/2020/04/XIII-Conference-20-21-Oslo-Norway.pdf

8. Зайцев В., Петренко О.П. Контролінг в управлінні фінансовими
ресурсами. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Національні i світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю»
(Одеса, 21 травня 2020р.). Одеса, 2020. С.128-132

9. Ткаченко М.А., Петренко О.П. Ринок акцій в Україні: сучасний стан
та перспективи розвитку. Abstracts of XVIII International Scientific and Practical
Conference «Modern science, practice, society» (Boston, USA, 25-26 may 2020р.).
Boston, 2020. С.379-383

10. Дорож К. І., Петренко О.П. Тенденції зміни рівня інфляції в Україні
та перспективи її зниження. Збірник тез доповідей за матеріалами I Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних
кризових умовах» (Дніпро, 28-29 травня 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 185-188
http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/06/Tom.-2-28.05.2020-
29.05.2020.pdf

11. Кормільцева В. В., Петренко О.П. Шляхи підвищення
конкурентоспроможності в аграрних підприємствах України. Abstracts of VII
International Scientific and Practical Conference «Science, society, education: topical
issues and development prospects» (Kharkiv, Ukraine 7-9 June 2020). Kharkiv, 2020.
P.876-881 https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/SCIENCE-SOCIETY-
EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_7-
9.06.20.pdf

Волчанова Х. Стратегії зниження собівартості продукції в рослинництва в
С(Ф)Г «Ніна» Ізмаїльського району Одеської області. Abstracts of VII International
Scientific and Practical Conference «Science, society, education: topical issues and
development prospects» (Kharkiv, Ukraine 7-9 June 2020). Kharkiv, 2020. P.780-786
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/SCIENCE-SOCIETY-
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EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_7-
9.06.20.pdf

13. Нерубальна Г.О. Інвестиційні ринки України, аналіз сучасного стану.
Збірник тез доповідей міжнародної студентської наукової конференцієї «Наукові
досягнення молоді: особливості та перспективи». (Тернопіль, 19 червня 2020р.).
Тернопіль, 2020.
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