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
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.
Засідання 2
1. Вибір та затвердження тем наукових досліджень
членам наукового гуртка.
2. Доповіді студентів за результатами НДР.
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Засідання 3
Обговорення питань:
1. Пандемія коронавірусу - виклик для світової
економіки.
2. Економіка та фінанси України під час та після
пандемії корона вірусу.
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.
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Засідання 5
Обговорення питаннь:
1. Фінансово-економічна специфіка діяльності
підприємств в умовах пандемії COVID-19
2. Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності
у сільському господарстві.
Засідання 6
1.
Підготовка,
обговорення
і
відбір
студентських наукових робіт для участі у щорічній
студентській науковій конференції.
2. Обговорення питань: «Інтернаціоналізація
банківської системи».
Засідання 7
Участь студентів у конференції згідно графіку
проведення студентських конференцій за
напрямками роботи секцій.
Засідання 8
Відвідування наукових семінарів та конференцій
Засідання 9
Підсумки роботи гуртка за 2020-2021 навчальний
рік та планування роботи на 2021-2022 навчальний
рік
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Членами наукового гуртка є здобувачі 2, 3, 4 та 2м курсу інженерноекономічного 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 Фінансовоекономічної 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 онлайнлекторії 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
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