
ЗВІТ
про результати діяльності студентського наукового

гуртка
«Фінансово-кредитний механізм»

Кафедри «Економічної теорії і економіки
підприємства»

                                                  За  2021-2022 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 2021/2022 
навчальному році.
2. Обговорення та затвердження плану роботи 
студентського наукового гуртка на 2021 – 20202 
н.р.
3. Переобрання старости гуртка.

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Вересень
2021р.

Засідання 2
 1. Вибір та затвердження тем наукових досліджень
членам наукового гуртка. 
2.  Круглий  стіл  з  актуальних  питань  фінансової
грамотності та страхування

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1 Жовтень

2021р.

        Засідання 3
Організація та проведення Круглого столу на тему
«Роль  місцевих  фінансів  в  економічному  та
соціальному розвитку територій».

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

онлайн Листопад
2021р.

Засідання 4
Проведення  наукового  семінару  «Лендинг
Фінансовий моніторинг»

Члени
гуртка

онлайн Грудень
2021р.

Засідання 5
Презентація результатів дослідження:
1. «Міжнародні стандарти».
2. «Макропруденційна політика».
 

Члени
гуртка

онлайн Лютий 
2022р.



Засідання 6
1.  Конкурс  наукових робіт  для  участі  у  щорічній
студентській науковій конференції.
2. Обговорення питань: «Захист прав споживачів 
фінпослуг ». 

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Березень
2022р.

Засідання 7
Участь у міжнародних науково-практичних 
конференціях згідно графіку проведення 
студентських конференцій за напрямками роботи 
секцій.

Члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Квітень
2022р.

Засідання 8
1. Відвідування наукових семінарів та конференцій.
2. Проведення семінару на тему: 
- «Монетарна політика»;
- «Розвиток іпотечного кредитування в Україні»;
- «Капіталізація банків в умовах кризи».

Члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Травень
2022р.

Засідання 9
Підведення підсумків  роботи студентського 
наукового гуртка за 2021-2022 навчальний рік та 
відзначення кращих молодих науковців.

Керівник
гуртка,
члени
гуртка

804 ауд.
к.1

Червень
2022р.

Членами наукового гуртка є здобувачі  2, 3, 4 та 2 маг. курсу факультету
економіки та управління. Зокрема:

Здобувачі  вищої  освіти  2  курсу  напряму  підготовки  “Облік  і
оподаткування” та «Економіка»: Абгаш Тетяна, Борсук Маргарита, Герасимішина
Аліна,  Деревянко  Анна,  Домаскіна  Олександра,  Дяченко  Тамара,  Карпук
Єлизавета, Костильов Ілля, Крет Ілля, Лубенець Юлія, Ткачук Інна, Шкеул Надія,
Тичкова Світлана. 

Здобувачі вищої освіти 3 курсу напряму підготовки “Облік і оподаткування”
«Економіка»,  «Менеджмент»:  Зюзіна  А.,  Ляшенко  А.,  Конопельська  О.,
Підопригора Марія, Братінова М. Г., Іванько К.О., Шамотій А., Кoбрин Т.А., Кіор
Марія.

Здобувачі вищої освіти 4 курсу напряму підготовки «Економіка»: Зайцев В.,
Поліщук В.

Здобувачі вищої освіти 1,2 курсу магістр напряму підготовки «Економіка»:
Ника Христина, Блашко Марина, Сила Денис.

Крім постійних членів гуртка, деякі засідання відвідували й інші студенти.
За  звітний  період  було  заслухано  28  доповіді  здобувачів  з  відповідної

планової  та  позапланової  тематики.  Обговорення  кожної  доповіді
супроводжувалось відповідною дискусією.











29 вересня 2021 року члени гуртка відвідали захід, присвячений обговоренню
результатів та подальших можливостей в спільній міжнародній програмі Румунія-
Україна,  яка  присвячена  інноваційній  методиці  професійної  підготовки  та
освітнього співробітництва на двосторонньому рівні.



27  жовтня  2021р.  відбулася  віртуальна  екскурсія  Музеєм  грошей
Національного  банку  України  для  членів  наукового  гуртка  «Фінансово  –
кредитний механізм» з керівником гуртка Петренко О.П.



17  листопада  відбулося  засідання  круглого  столу  гуртка  "Фінансово-

кредитний  механізм"  на  тему  "Роль  місцевих  фінансів  в  економічному  та

соціальному розвитку територій".

Члени  гуртка  презентували  свої  дослідження  стосовно  впливу  місцевих

фінансів  на  економічний  та  соціальний  розвиток  громад  та  внесли  свої

рекомендації щодо покращення розвитку таких громад. 

 

 

     



"Організація роботи з криптовалютою в Україні". Цю цікаву та сучасну тему

28 квітня мали змогу обговорити члени гуртка  з ІТ директором  ТОВ " Мітрідат

Одеса"  Олександром  Захаровим.  Розглядалися  різні  сторони  існування  та

функціонування криптовалюти в світі та безпосередньо в Україні. 

   

 

16  травня  відбулося  чергове  засідання  наукового  студентського  гуртка
"Фінансово-кредитний  механізм".  Темою  засідання  було  обговорення  питань
щодо  захисту  прав  споживачів  фінансових  послуг.  Члени  гуртка  жваво
обговорювали питання щодо прав споживачів та вирішення спорів при порушенні
цих прав.





31 травня відбувся семінар зі студентським науковим гуртком "Фінансово-
кредитний  механізм".  Темою  семінару   було  обговорення  питань  монетарної
політики, розвитку  іпотечного кредитування в Україні та  капіталізації банків в
умовах кризи.

  





Зюзіна  Анастасія  Юріївна  прийняла  участь  в  Міжнародному  конкурсі
студентських наукових робіт «Black Sea Science», який відбувся 28 лютого 2022
року на базі Одеського національного технологічного  університету.

 



За результатами роботи наукового студентського гуртка надруковані
наукові роботи:

1. Сила  Д.С.,  Петренко  О.О.  Стратегія  запобігання  банкрутства

підприємства  в  сучасних  умовах.  Збірник  тез  доповідей  за  матеріалами  ІV

Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Сучасні  управлінські  та

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

господарювання  в  умовах  трансформації  публічного  управління» (м.  Одеса,  11

листопада  2021  р.),  Одеса,  2021.  С. 69-71

https://economics.net.ua/files/science/admin_men/2021/tezy.pdf 

2. Конопельська  О.В. Фінансовий  моніторинг  в  Україні.  Збірник  тез

доповідей  за  матеріалами  XІІ  Міжвузівської  наукової-практичної  студентської

конференції «Браславські  читання.  Економіка  ХХІ  століття:  національний  та

глобальний   виміри» (м.  Одеса,  27  жовтня  2021  р.),  Одеса,  2021.  С. 120-123

https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Studentskyj-zbirnyk-2021.pdf  

3. Кобрин  Т.А.,  Петренко  О.П.   Мотивація  праці  як  напрямок

стратегічного розвитку підприємства.  Збірник тез доповідей за матеріалами XІІ

International Science Conference «Topical tendencies of science and practice» (c.

Edmonton,  Canada, 7 -10  December 2021 р.),  Edmonton,  Canada, 2021. С. 132-135

URL:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/operaweb/

TOPICAL-TENDENCIES-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf 

4. Кіор   М.І.  Тенденції  та  особливості  управління  інноваційними  та

інвестиційними процесами. Збірник тез доповідей за матеріалами  XІІ  Internеt-

конференції  здобувачів та молодих вчених  «Стратегії інноваційного розвитку

економіки  України:  проблеми,  перспективи,  ефективність.  Форвард-2021» (м.

Харків,  Україна,  25  грудня  2021  р.),  Харків,  Україна,  2021.  URL:

http://www.hpi.kh.ua/forum/showthread.php?t=778 

5.  Братінова М. Г., Мазурак І. І.  Проблеми становлення ринку землі та

розвиток земельних відносин в аграрних підприємствах. Збірник тез доповідей за

матеріалами  VI Міжнародної науково-практичної  конференції «Topical issues of

modern science,  society and education» (м. Харків, Україна, 26-28 грудня 2021 р.),

http://www.hpi.kh.ua/forum/showthread.php?t=778
../../../../../../../../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/%20TOPICAL-TENDENCIES-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf
../../../../../../../../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/%20TOPICAL-TENDENCIES-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Studentskyj-zbirnyk-2021.pdf
https://economics.net.ua/files/science/admin_men/2021/tezy.pdf


Харків,  Україна,  2021.  С. 1421-1425  URL:

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/TOPICAL-ISSUES-OF-

MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-26-28.12.21.pdf 

6. Зюзіна  А.Ю.  Управління  фінансовими  ризиками  аграрних

підприємств.  Збірник  тез  доповідей  за  матеріалами  І  Міжнародної  науково-

практичної конференції «Modern research in world science» (м. Львів, 17-19 квітня

2022  р.),  Львів,  2022.  С. 1179-1186 URL:

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/MODERN-RESEARCH-IN-

WORLD-SCIENCE-17-19.04.22.pdf 

7. Кобрин  Т.А.  Капіталізація  банків  в  умовах  ковідної  кризи.

Збірник  тез  доповідей  за  матеріалами  Міжнародної  науково-практичної

конференції «Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та

практики» (м.  Полтава,  14  травня  2022  р.),  Полтава,  2022.  С. 20-22 URL:

http://www.economics.in.ua/2022/05/1.html 

8. Конопельська О.В.  Конкурентоспроможність підприємства та способи

її  підвищення.  Збірник  тез  доповідей  за  матеріалами  V  Всеукраїнської

студентської  науково-практичної  конференції  «Публічне  управління  і

адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Одеса,

19  травня  2022  р.),  Одеса,  2022.  С. 147-150 URL:

https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/2022/tezy.pdf 

9.  Братінова  М.  Г. Розвиток  іпотечного  кредитування  в  Україні.

INTERNATIONAL  STUDENT  SYMPOSIUM  Experience. Knowledge.  Contemporary

Challenges 3rd Edition „Opportunities for changing the Economic - Social Realities of

the World”.( Bucharest, Romania, 25 травня 2022 р.), Bucharest, Romania, 2022. 

10. Кіор М.І. Страховий  ринок  України.  INTERNATIONAL  STUDENT

SYMPOSIUM  Experience. Knowledge.  Contemporary  Challenges  3rd  Edition

„Opportunities for changing the Economic - Social Realities of the World”. ( Bucharest,

Romania, 25 травня 2022 р.), Bucharest, Romania, 2022. 

11. Ніка  Х.В.   Оцінка  ділової  активності  підприємства.  Збірник  тез

доповідей  за  матеріалами  ІV Міжнародної  науково-практичної  конференції

https://economics.net.ua/files/science/publ_upravl/2022/tezy.pdf
http://www.economics.in.ua/2022/05/1.html
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-17-19.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-17-19.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-26-28.12.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-26-28.12.21.pdf


«Modern research in world science» (м. Львів, 10-12 липня 2022 р.), Львів, 2022.

C.954-959.  URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/07/MODERN-

RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-10-12.07.22.pdf 

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/07/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-10-12.07.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/07/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-10-12.07.22.pdf


   



 

  
   Керівник гуртка                                      Ольга ПЕТРЕНКО

   Завідувач кафедри                Тетяна ШАБАТУРА
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