
Звіт 

з роботи студентського наукового гуртка 

«Фінансова грамотність» 

Обліку і оподаткування 

(назва кафедри) 

Інженерно-економічного факультету ОДАУ 

(назва факультету) 

за 2021/2022 навчальний рік 

Науковий гурток «Фінансова грамотність» працював відповідно до 

затвердженого плану-графіку на 2021-2022 навчальний рік (протокол засідання 

каф. Обліку і оподаткування №1 від 31 серпня 2021 р.). У склад гуртка 

нараховує 22 студентів ОДАУ різних курсів та спеціальностей. Для покращення 

комунікації усіх членів гуртка продовжується вестись телеграм-канал 

(https://t.me/financialodau). Здобувачі проявляли інтерес до тематик засіданнь 

(таблиця 1).  

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 2021-

2022 н.р. 

Керівник гуртка, 

Члени гуртка 

05.10.2021 р. 

2 Правила поведінки з грошима та формування 

позитивних фінансових звичок. 

Керівник гуртка, 

Члени гуртка 

26.10.2021 р. 

3 Оподаткування доходів та податкові пільги Керівник гуртка, 

Члени гуртка 

10.11.2021 р. 

4 Власна фінансова безпека Керівник гуртка, 

Члени гуртка 

29.03.2022 р. 

5 Сучасні технології та тренди як інструмент 

заробітку 

Керівник гуртка, 

Члени гуртка 

20.04.2022 р. 

6 Цифрові активи та особливості роботи з ними Керівник гуртка, 

Члени гуртка 

17.05.2022 р. 

7 Підведення підсумків роботи за 2021-2022 

н.р. 

Керівник гуртка, 

Члени гуртка 

17.06.2022 р. 

Здобувачі активно приймали участь в різних заходах. 

Участь в наукових конференціях: 

1. Буряк К.Ю., Мокроусова О.О., Ураков Д.В. «Удосконалення обліку 

розрахунків з контрагентами» (XІI Міжвузівська науково-практична 

студентська інтернет-конференція «Браславські читання. Економіка  ХХІ 

https://t.me/financialodau


століття:  національний та глобальний виміри» (27 жовтня 2021 р., ОДАУ, м. 

Одеса)). 

2. Бурукова Г.С., Гасимова С.Ш. «Вплив податків на формування 

фінансові результати» (XІI Міжвузівська науково-практична студентська 

інтернет-конференція «Браславські читання. Економіка  ХХІ століття:  

національний та глобальний виміри» (27 жовтня 2021 р., ОДАУ, м. Одеса)). 

3. Продан Д.О. «Удосконалення аудиту основних засобів у 

сільськогосподарських підприємствах» (XІI Міжвузівська науково-практична 

студентська інтернет-конференція «Браславські читання. Економіка  ХХІ 

століття:  національний та глобальний виміри» (27 жовтня 2021 р., ОДАУ, м. 

Одеса)). 

4. Кіор М.І. ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ, ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ (Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення  

управління бізнес-процесами підприємства» (м. Херсон, Херсонський 

державний аграрно-економічний університет, 24-25 листопада 2021 року)). 

 

Підготовка та друк тез та статтей: 

1. Буряк К.Ю., Мокроусова О.О., Ураков Д.В. Удосконалення обліку 

розрахунків з контрагентами. Тези доповідей XІI Міжвузівської науково-

практичної студентської інтернет-конференції «Браславські читання. Економіка  

ХХІ століття:  національний та глобальний виміри» (27 жовтня 2021 р., ОДАУ, 

м. Одеса) С. 19-24. 

2. Бурукова Г.С., Гасимова С.Ш. «Вплив податків на формування 

фінансові результати» Тези доповідей XІI Міжвузівської науково-практичної 

студентської інтернет-конференції «Браславські читання. Економіка  ХХІ 

століття:  національний та глобальний виміри» (27 жовтня 2021 р., ОДАУ, м. 

Одеса). С. 16-18. 

3. Продан Д.О. Удосконалення аудиту основних засобів у 

сільськогосподарських підприємствах. Тези доповідей XІI Міжвузівської 

науково-практичної студентської інтернет-конференції «Браславські читання. 

Економіка  ХХІ століття:  національний та глобальний виміри» (27 жовтня 2021 

р., ОДАУ, м. Одеса). С. 56-59. 

4. Найда А.В., Кіор М.І. ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ, ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ (Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення  

управління бізнес-процесами підприємства» (м. Херсон, Херсонський 

державний аграрно-економічний університет, 24-25 листопада 2021 року)).С 

239-242. 

 

Участь у міжнародних конкурсах: 

Коваленко А.О. (студент 2 курс магістратури за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування) прийняла участь у 3 Міжнародний конкурс студентських 

науково-дослідних робіт з економіки, Республіка Молдова. 



Участь в олімпіадах: 

Всеукраїнська олімпіада з фінансової 

економіки «KSE BrainChamp» Підготовлено 5 

студентів (Гаврилюк В., Нерубальна А., Кіор М., 

Кобрин Т., Цимбал Н.) Студентка Гаврилюк 

Вероніка пройшла в 2 тур, отримала хороші 

результати та сертифікат з подякою за участь. 

Участь в криптовалютних Airdrop: 

Члени гуртка прийняли участь в безкоштовних роздачах біржових токенів 

таких криптовалютних 

бірж: Tidex,  Bybit  , 

Yobit та Української 

біржі Qmall. 

 

 

 

Участь у криптовалютних проектах нового тренду Move to Earn🏃 

(рухайся і заробляй).  

 

 

 

 

 

Керівник гуртка, к.е.н., доцент                                                  Андрій НАЙДА 

Завідувач кафедри обліку і оподаткування, 

 д.е.н., проф.                                                                                 Ірина КРЮКОВА 


