
ПРОТОКОЛ 

про результати роботи студентського наукового гуртка 

«Формування фінансового потенціалу та механізми фінансового оздоровлення 

суб’єктів господарювання» за ІІ семестр 2019-2020 н. р. 

 

Керівники: д.е.н., проф. ТРУСОВА Н.В., к.е.н., доц.  ДЕМЧЕНКО І.В. 

Склад наукового гуртка: 

ПОСТНІКОВА В.Н. – 11 сФБ 

КОЛЕСНИК Д.В. ‒ 11 сФБ 

ЗАХАРЧУК І.Ю. ‒ 31 ФБ 

КОМАРОВА К.О. ‒ 31 ФБ 

ЖЕРЕПА М.В. ‒ 31 ФБ 

 

Порядок денний: 

1. Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка. 

2. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: керівників студентського наукового гуртка д.е.н., проф. Н.В. ТРУСОВУ, 

к.е.н., доц. І.В. ДЕМЧЕНКА про підсумки роботи гуртка у 2 семестрі 2019-2020 

навчального року. 

 

УХВАЛИЛИ: результати роботи студентського наукового гуртка «Формування 

фінансового потенціалу та механізми фінансового оздоровлення суб’єктів 

господарювання»  у 2 семестрі 2019-2020 навчального року (додаток 1) 
 

Додаток 1 

Публікації наукових робіт студентів  

№ 

з/п 
ПІБ Назва роботи Назва конференції 

1 

Постнікова 

В.Н., Трусова 

Н.В. 

Планування 

фінансового 

потенціалу 

підприємств аграрної 

галузі 

Економіка, фінанси, управління: 

наукові підходи та практика 

реалізації: зб. матеріалів здобувачів 

вищої освіти і молодих вчених ІІІ 

Всеукр. наук. – практ. конф. / за ред. 

Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 

2020. 253 с. 

2 Комарова К.О, 

Трусова Н.В. 

Оцінювання 

ефективності 

фінансових заходів та 

програм розвитку 

сільськогосподарських 

підприємств 

Економіка, фінанси, управління: 

наукові підходи та практика 

реалізації: зб. матеріалів здобувачів 

вищої освіти і молодих вчених ІІІ 

Всеукр. наук. – практ. конф. / за ред. 

Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 

2020. 253 с. 

3 Колесник 

Д.В., Трусова 

Н.В. 

Прогнозування 

фінансового 

потенціалу 

сільськогосподарських 

Економіка, фінанси, управління: 

наукові підходи та практика 

реалізації: зб. матеріалів здобувачів 

вищої освіти і молодих вчених ІІІ 



підприємств Всеукр. наук. – практ. конф. / за ред. 

Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 

2020. 253 с. 

4 Захарчук І.Ю., 

Трусова Н.В. 

Фінансовий механізм 

регулювання 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку економіки 

України 

Економіка, фінанси, управління: 

наукові підходи та практика 

реалізації: зб. матеріалів здобувачів 

вищої освіти і молодих вчених ІІІ 

Всеукр. наук. – практ. конф. / за ред. 

Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 

2020. 253 с. 

5 Жерепа М.В., 

Трусова Н.В.  

 

Зв’язки та 

закономірності 

грошових потоків в 

системі фінансових 

відносин 

сільськогосподарських 

підприємств 

Економіка, фінанси, управління: 

наукові підходи та практика 

реалізації: зб. матеріалів здобувачів 

вищої освіти і молодих вчених ІІІ 

Всеукр. наук. – практ. конф. / за ред. 

Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 

2020. 253 с. 

 

 

Керівник           Н.В. ТРУСОВА 

            

           І.В. ДЕМЧЕНКО 

 

Зав. кафедри ФБС        О.О. ЯЦУХ 

 


