
 ЗВІТ 
про результати діяльності студентського наукового 

гуртка 
«Фінансово-кредитний механізм» 

Кафедри «Економічної теорії і економіки 

підприємства» 
                                                  За  2020-2021 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 9 засідань наукового гуртка згідно графіка 

(табл.1) під керівництвом к.е.н., доцента Петренко Ольги Павлівни. 
Староста гуртка - Зюзіна Анастасія Юріївна . 

 
 
 

Порядок денний 

 
Відповідаль

ний 

/доповідачі 

Місце 

проведен

ня 

Термін 

виконання 

Засідання 1 
1. Презентація інформації щодо роботи гуртка та 

планових наукових регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних конференцій у 2020/2021 

навчальному році. 
2. Обговорення та затвердження плану роботи 

студентського наукового гуртка на 2020 – 20201 
н.р. 
3. Обрання старости гуртка. 

 
 
 

Керівник 

гуртка, 
члени 

гуртка 

 
 
 
 

804 ауд. 

к.1 

 
 
 
 

Жовтень 

2020 

Засідання 2 
 1. Вибір та затвердження тем наукових досліджень 

членам наукового гуртка.  
2. Доповіді студентів за результатами НДР. 

 
Керівник 

гуртка, 
члени 

гуртка 

 
804 ауд. 

к.1 

 
 

Жовтень 

2020 

        Засідання 3 
Обговорення питань: 
1. Пандемія коронавірусу - виклик для світової 

економіки.  
2. Економіка та фінанси України під час та після 

пандемії корона вірусу. 
 

 
Керівник 

гуртка, 
члени 

гуртка 

 
 

онлайн 

 
 

Листопад 

2020 

Засідання 4 
Проведення наукового диспуту на теми: 
1. Дія банківської системи в умовах пандемії 

COVID-19.  
2. Сучасна система страхування та її особливості 

під час пандемії.  

 
 

Члени 

гуртка 

 
 

онлайн 

 
 

Грудень 

2020 



Засідання 5 
Обговорення питаннь: 
1. Фінансово-економічна специфіка діяльності 

підприємств в умовах пандемії COVID-19 
2. Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності 

у сільському господарстві.   

 
 

Члени 

гуртка 

 
 

онлайн 

 
 

Лютий 2021 

Засідання 6 
1. Підготовка, обговорення і відбір 

студентських наукових робіт для участі у щорічній 

студентській науковій конференції. 
2. Обговорення питань: «Інтернаціоналізація 

банківської системи».  

 
Керівник 

гуртка, 
члени 

гуртка 

 
 

804 ауд. 

к.1 

 
 

Березень 

2021 

Засідання 7 
Участь студентів у конференції згідно графіку 

проведення студентських конференцій за 

напрямками роботи секцій. 

 
Члени 

гуртка 

 
804 ауд. 

к.1 

 
Квітень 

2021 

Засідання 8 
 

Відвідування наукових семінарів та конференцій 

 
Члени 

гуртка 

 
804 ауд. 

к.1 

 
Травень 

2021 

Засідання 9 
Підсумки роботи гуртка за 2020-2021 навчальний 

рік та планування роботи на 2021-2022 навчальний 

рік 

Керівник 

гуртка, 
члени 

гуртка 

 
804 ауд. 

к.1 

 
Червень 

2021 

 
Членами наукового гуртка є здобувачі  2, 3, 4 та 2м курсу інженерно-

економічного факультету. Зокрема: 
Здобувачі вищої освіти 2 курсу напряму підготовки “Облік і оподаткування” 

та «Економіка»: Зюзіна А., Ляшенко А., Конопельська О., Кушніренко С., 

Ніколаєнко М., Братінова М. Г., Іванько К.О., Кoбрин Т.А. 
Здобувачі вищої освіти 3 курсу напряму підготовки “Облік і 

оподаткування”, «Менеджмент» та «Економіка»: Нерубальна Г., Кошельник К., 

Гаврилюк В., Дорож К., Зайцев В., Блащук Н., Поліщук В., Петрова М. Ю. 
Здобувачі вищої освіти 4 курсу напряму підготовки “Облік і оподаткування” 

та «Економіка»: Блашко Марина, Кормільцева Вікторія, Волчанова Христина, 

Забунова Єлізавета, Гупанець Олена.  
Здобувачі вищої освіти 2 курсу магістр напряму підготовки “Економіка»: 

Кравченко Ю., Петров М. М., Мустяца Є.С. 
Крім постійних членів гуртка, деякі засідання відвідували й інші студенти. 
За звітний період було заслухано 22 доповіді здобувачів з відповідної 

планової та позапланової тематики. Обговорення кожної доповіді 

супроводжувалось відповідною дискусією. 
12 жовтня відбулося засідання гуртка, де розглядалися такі питання, як: 

презентація інформації щодо роботи гуртка та планових наукових регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних конференцій у 2020/2021 навчальному році; 
обговорення та затвердження плану роботи студентського наукового гуртка на 

2020 – 20201 н.р. та обрання старости гуртка. 



29 жовтня відбувся вибір та затвердження тем наукових досліджень членам 

наукового гуртка. 
 

 

 

 

 



30 листопада відбулося чергове засідання наукового студентського  гуртка 

"Фінансово-кредитний механізм", який був присвячений тематиці "Економіка 

України та світу під час та після СОVID-19". Члени гуртка на чолі з керівником 

Ольгою  Петренко розглянули економічні наслідки, спричинені пандемією як в 

Україні так і в світі, а саме: Пандемія коронавірусу - виклик для світової 

економіки та Економіка та фінанси України під час та після пандемії корона 

вірусу. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
25 грудня було проведено науковий диспут на теми: Дія банківської 

системи в умовах пандемії COVID-19 та Сучасна система страхування та її 

особливості під час пандемії. 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

24 лютого на засіданні гуртка відбулося обговорення питань Фінансово-
економічної специфіки діяльності підприємств в умовах пандемії COVID-19 та 

Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності у сільському господарстві.   
 

 



 
 
11 березня відбулася зустріч членів гуртка з представниками Банку 

"Південний", керівником з напрямку прямих продажів Іваном Шомполом та 

спеціалістом з навчання контакт центру Маріанною Козирєвою. На зустрічі 

розглядалися переваги та можливі загрози безготівкових розрахунків за 

допомогою карток. 
 

                              
 

 



13-14.04.2021р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

НПП та молодих науковців "Актуальні аспекти розвитку науки і освіти".  

Здобувачі гуртка поділитися своїми науковими здобутками, прийняли участь в 

обговоренні актуальних питань розвитку науки і освіти. 
 

            
 

 
 

 
 
В квітні члени гуртка Поліщук Владислав, Зюзіна Анастасія та 

Конопельська Ольга прийняли участь в студентській лізі VIII Всеукраїнського 

бізнес-турніру "Стратегія фірми - 2021". Отримали сертифікати півфіналіста. 



                
 

 
 
14 травня 2021 року відбулась Міжнародня науково-практична конференція 

"Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку", яка 

проходила на базі Луганського національного  аграрного університету. Участь у 

конференції взяла  здобувачка вищої освіти Іванько Катерина з темою доповіді " 

Проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства" 

Головуючий економічної секції Кочетков Олексій Васильович визначив доповідь 

Іванько Катерини однією з найкращих наукових доповідей ‼ 
 

            



              
 
 
1 червня  члени гуртка взяли участь у дні відкритих дверей державної 

податкової служби Одеської області, на якому були ознайомлені з принципами та 

перевагами роботи в органах державної податкової служби.  
 

 
 
7-9 червня члени гуртка прийняли участь у триденному онлайн-

лекторії  Національного банку України. В ході щорічної дослідницької 

конференції " Інструменти економічної політики у світі невпинних змін" було 

заслухано провідних спеціалістів: Арчіла Мествірішвілі - представника 

Національного банку Грузії з лекцією на тему: " Антикризова політика 

центральних банків в часи невизначеності", Софію Казіннік - представника 

Федерального резервного  банку Ричмонда з темою " Дослідження комунікаційної 

політики центрального банку за допомогою машинного навчання" та Джованні 

Рікко - викладача Університету Ворика з лекцією на тему: " Внутрішні та 

міжнародні наслідки монетарної політики США". 
 

 



  

 
 
 

За результатами роботи наукового студентського гуртка надруковані 

наукові роботи: 
 

1. Блашко М.В., Петренко О.П. Фінансове оздоровлення (санація) 
підприємства. Збірник тез доповідей за матеріалами I Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції «Сучасний науковий потенціал» (Бердянськ, 25 

червня 2020 р.). Бердянськ, 2020. С. 11-14 URL: http://www.wayscience.com/wp-
content/uploads/2020/06/Tom.-2-28.05.2020-29.05.2020.pdf 

2. Кравченко Ю.І. Досліждення конкурентоспроможності сучасних 

підприємств. Збірник тез доповідей за матеріалами Х Міжнародної науково-
практичної конференції «Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та 

транспортні технології» (м.Одеса, 22-23 жовтня 2020 р.), Одеса, 2020. С. 146-149 
URL: https://osatrq.edu.ua/x-conference/    

3. Мустяца Є.С. Фінансова діагностика як напрямок економічної 

діагностики підприємства. Збірник тез доповідей за матеріалами ІIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні управлінські та 

соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб´єктів 

господарювання в умовах трансформації публічного управління» (м.Одеса, 5 

листопада 2020 р.), Одеса, 2020. С. 62-64 URL: 
https://economics.opu.ua/files/science/admin_men/2020/tezy.pdf  

4. Петров М. М., Петренко О.П. Аналіз фінансових результатів 

діяльності СВК «Родина» Саратського району Одеської області. Збірник тез 

доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 
«Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти 

http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/06/Tom.-2-28.05.2020-29.05.2020.pdf
http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/06/Tom.-2-28.05.2020-29.05.2020.pdf
https://osatrq.edu.ua/x-conference/
https://economics.opu.ua/files/science/admin_men/2020/tezy.pdf


розвитку» (м.Полтава, 28 жовтня 2020р.), Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4.   С.20-23 
URL: http://www.economics.in.ua/2019/11/5.html 

5. Кравченко Ю., Петренко О. П. Тенденции роста прибыли аграрных 

предприятий. Сборник статей VI Национальной научно -практической 

конференции «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
(м. Комрат, 26 листопада 2020), Комрат, КГУ, 2020 г. С.144-149 

6. Гаврилюк В.О. Соціально - економічні аспекти розвитку страхування 

життя в Україні. Збірник тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-
практичної конференції НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти 

розвитку науки і освіти» (м.Одеса, 13-14 квітня 2021 р.), Одеса, 2021. С. 380-383 
URL: https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf  

7.  Зюзіна А. Ю. Сучасний стан фінансових компаній Україні. Збірник 

тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції 

НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» 
(м.Одеса, 13-14 квітня 2021 р.), Одеса, 2021. С. С. 413-415 URL: 
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf  

8.  Кошельник К.В. Значення державного регулювання  в страхуванні 

аграрних ризиків. Збірник тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-
практичної конференції НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти 

розвитку науки і освіти» (м.Одеса, 13-14 квітня 2021 р.), Одеса, 2021. С. 442-444 
URL: https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf  

9.  Поліщук В.С. Індикатори фінансової стійкості економіки України. 

Збірник тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-практичної 

конференції НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти» (м.Одеса, 13-14 квітня 2021 р.), Одеса, 2021. С. 467-469 URL: 
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf  

10.  Блашко М.В. Фінансове оздоровлення СВК «Борисівський». Збірник 

тез доповідей за матеріалами ІІ Всеукраїнської студентської науково- 
практичної інтернет-конференції  «Теорія і практика облікового,                                                    

аналітичного та правового  забезпечення управління  підприємствами аграрного 

сектору  в умовах сучасних викликів» (м.Київ, 15 квітня 2021 р.), Київ, 2021. С. 
140-143 URL: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/operaweb/zbirnik_tez
_vseukr._stud._konf._15.04.2021.pdf  

11.    Кoбрин Т.А., Петренкo O.П. Інфляційні прoцеcи та шляхи їх 

зниження. Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-
практичної конференції “Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та 

права” (м. Полтава, 28 квітня 2021р.), Полтава, 2021. С.97-99 URL: 
http://www.economics.in.ua/2021/05/blog-post.html  

12.    Іванько К.О. Проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного 

розвитку підприємства. Збірник тез доповідей за матеріалами І Міжнародної 

науково-практичної конференції «Аграрна галузь  сучасної України: проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Слов′янськ, 14 травня 2021 року), Слов’янськ, 2021. 

С.314-316 

http://www.economics.in.ua/2019/11/5.html
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/operaweb/zbirnik_tez_vseukr._stud._konf._15.04.2021.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/operaweb/zbirnik_tez_vseukr._stud._konf._15.04.2021.pdf
http://www.economics.in.ua/2021/05/blog-post.html


13. Петрова М. Ю. Ціноутворення та фактори впливу на ціну. Збірник тез 

доповідей за матеріалами ІV Всеукраїнська студентської науково-практичної 

конференції  «Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми 

та перспективи розвитку» (м.Одеса, 20 травня 2021 р.), Одеса, 2021. С. 134-136 
URL: https://economics.opu.ua/files/science/publ_upravl/2021/contents.pdf  

14. Братінова М. Г., Петренко О.П.  Ринок небанківських фінансових 

послуг України.  Економічний вісник Причорномор′ я. 2021. №1 
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