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Завідувач кафедри економічної теорії 

і економіки підприємства,
                              д.е.н., професор

                         Тетяна  ШАБАТУРА

ПЛАН 
РОБОТИ НАУКОВОГО  СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ»
Економічної теорії і економіки підприємства

Факультет економіки та управління ОДАУ
(назва факультету)

на 2022/2023 навчальний рік

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  2022/2023
навчальному році.
2.  Обговорення  та  затвердження  плану  роботи
студентського наукового гуртка на 2022/2023 н.р.

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Серпень
2022р.

Засідання 2
1. Участь  членів  гуртка  в  заходах,  організованих
НБУ та присвячених Дню гривні:
- Повний цикл виготовлення національної валюти
України: історія та сучасність. Як виготовляють
українські гроші?
- Гривня у форматі Cashless.
- Форми грошей та захист банкнот гривні.
- Створення та введення в обіг сучасної гривні
(1991 - 1996 рр.)
Вибір  та  затвердження  тем  наукових  досліджень
членам наукового гуртка. 

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Вересень
2022р.

Засідання 3
 1.  Участь  членів  гуртка  в  міжкафедральному Керівник 804 ауд.



2

круглому  столі  «Інноваційні  напрями  соціально-
економічного  розвитку  агропромислового
виробництва: виклики та пріоритети».

гуртка,
члени
гуртка

к.1 Жовтень
2022р.

        Засідання 4
Засідання гурта за темами: 
«Фінпослуги під час війни – що важливо знати»;
«Знай свої права: кредити»

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

онлайн Листопад
2022р.

Засідання 5
Проведення  наукового  семінару  «Державне

регулювання  грошового  обороту  та  грошового
ринку в умовах воєнного стану»

Члени
гуртка

онлайн Грудень
2022р.

Засідання 6
Презентація результатів дослідження:
1. «Просто про економіку (за матеріалами 
Інфляційного звіту)».
2. «Цінова політика».
3. Про фінансові ринки.
 

Члени
гуртка

онлайн Лютий 
2023р.

Засідання 7
1.  Конкурс  наукових робіт  для  участі  у  щорічній
студентській науковій конференції.
2. Обговорення питання: «Валютна лібералізація». 

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Березень
2023р.

Засідання 8
Участь  у  міжнародних  науково-практичних
конференціях  згідно  графіку  проведення
студентських  конференцій  за  напрямками  роботи
секцій.

Члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Квітень
2023р.

Засідання 9
1. Відвідування наукових семінарів та конференцій.
2. Проведення семінару на тему: 
- «Внутрішньобанківська платіжна система»;
- «Державна платіжна система»;
- «Міжнародна карткова платіжна система». 

Члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Травень
2023р.

Засідання 10
Підведення  підсумків   роботи  студентського
наукового  гуртка  за  2022/2023 навчальний  рік  та
відзначення кращих молодих науковців.

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Червень
2023р.

Протокол засідання кафедри економічної 
теорії і економіки підприємства     № 1 від 29 липня  2022р.

Керівник гуртка: к.е.н., доцент                      Ольга  ПЕТРЕНКО 
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