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У 15 лютого 2021 року було створено студентський науковий гурток 

«Фінансова грамотність» (протокол засідання каф. Обліку і оподаткування 

№8). У склад гуртка ввійшли 16 студентів ОДАУ різних курсів та 

спеціальностей. Для покращення комунікації усіх членів гуртка було 

створено телеграм-канал (https://t.me/financialodau). Засідання гуртка 

відбувались згідно затвердженого плану (таблиця 1) і інформація про них 

транслювалась в соц. мережах на офіційних сторінках ОДАУ.  

Таблиця 1 Засідання гуртка «Фінансова грамотність» 

№ 

п.п. 

Вид робіт ПІБ доповідача Термін 

проведення 

1 Написання заяв нових членів 

студентського наукового гуртка; обрання 

старости; розробка плану діяльності 

наукового гуртка на 2020-2021 н.р. 

Найда А.В. 24.02.2021 р. 

2 Правила поведінки з грошима та 

формування позитивних фінансових 

звичок. 

Найда А.В. 03.03.2021 р. 

3 Товарні кредити та овердрафт на 

кредитних картках: переваги та підводні 

камені. 

Приян Сергій 10.03.2021 р. 

4 Стартап «Глобальна мультисервісна 

платформа Dylyver» 

Сергій Опря 17.03.2021 р. 

5 Стартап "Меседжер, що платить тобі" Дмитро Шибанов 24.03.2021 р. 

6 Покупка техніки в кредит: переваги та 

недоліки 

Цихмистренко 

Лев 

14.04.2021 р. 

7 Кремнієва долина – місце де народжуються 

стартапи 

Іванько Катерина 28.04.2021 р. 

8 Сучасні технології та тренди як інструмент 

заробітку 

Найда А.В., Члени 

гуртка 

12.05.2021 р. 

9 Цифрові активи та особливості роботи з 

ними 

Найда А.В., Члени 

гуртка 

10.06.2021 р. 

10 Підведення підсумків роботи за 2020-2021 

н.р. 

Найда А.В., Члени 

гуртка 

17.06.2021 р. 

 

 

 

https://t.me/financialodau


24.02.2021 р. відбулось перше засідання 

гуртка «Фінансова грамотність». Розглядались 

питання актуальності фінансової грамотності в 

сучасному світі та програма роботи гуртка. 

Спостерігався значний інтерес студентів до даної 

тематики (присутні 54 студенти з різних 

спеціальностей). Запрошуємо до гуртка 

«Фінансова грамотність» студентів ОДАУ усіх 

спеціальностей та курсів!  

10.03.2021 р. відбулось чергове засідання гуртка «Фінансова 

грамотність». Розглядались особливості 

користування овердрафтом на кредитних картках 

та купівлі товарів у кредит. Хедлайнером 

зустрічі був  експерт з фінансових питань та 

кредитування, банкір з багаторічним стажем 

роботи Сергій ПРИЯН! Відчувався високий 

рівень професіоналізму.  

 

17.03.2021 р. відбулось чергове засідання гуртка «Фінансова 

грамотність». Проводилось обговорення ключових моментів 

фільмів «Заплати іншому» та «Засновник». Були розглянуті 

основні таймфрейми у формі тренінгу.  

Підведено підсумки конкурсу 

«Найкраща покупка активу». 

Переможцями стали Кондратюк Денис 

студент 2 курсу спеціальності 073 

«Менеджмент» 

ОДАУ у 

номінації "Практичність" та Лев 

Цехмистренко студент 4 курсу 

спеціальності 123 «Комп’ютерна 

інженерія» ОНПУ у номінації 

«Унікальність». 

Розглянуто стартап «Глобальна мультисервісна  платформа 

DYLYVER LLP (Англія-Угорщина)». Презентацію стартапу 

здійснював директор з глобального розвитку компанії DYLYVER 

LLP Сергій ОПРЯ. 



24.03.2021 р. відбулось засідання на якому були розглянуті 

питання: 1) Стартап "Меседжер, що 

платить тобі" презентуватиме стартап 

Adviser Yllo  Дмитро Шибанов; 2) 

Обговоримо книгу Бодо Шефера "Пес 

на ім'я Мані" та фільм  "Requiem for a 

Dream" (Реквієм за мрією); 3) 

Започаткування напряму «Крипто-грамотність» .  

14.04.2021 р. відбулось засідання на 

якому були розглянуті питання покупки 

техніки в кредит. Хедлайнером зустрічі 

був Лев Цихместренкостудент 4 курсу 

спеціальності «Компютерна інженерія» 

ОНПУ. 

28.04.2021 р. відбулось 

засідання на якому були розглянуті 

питання народження інновацій в 

Кремнієвій долині.  

Хедлайнером зустрічі була Іванько Катерина студентка 3 

курсу спеціальності «Менеджмент».  
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