
27 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ  ВІДБУЛОСЯ УСТАНОВЧЕ ЗАСІДАННЯ 

ГУРТКА «БРОКЕР» 

  На засіданні гуртка було обрано старосту гуртка – студентку 1 курсу 

магістратури спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  - Кругловенко Дениса. 

 
Керівник гуртка доц. Панкратова Любов окреслила напрямки роботи 

наукового гуртка та вислухала побажання гуртківцями, щодо їх бачення 

роботи. Після дискусії було затверджено План роботи гуртка на 2019/2020 

навчальний рік. Кожен із членів гуртка обрав тематику наукових досліджень 

та об`єкт досліджень. 

 

 

10 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ МАГІСТРИ ПЕРШОГО РОКУ 

НАВЧАННЯ, ЧЛЕНИ ГУРТКА «БРОКЕР» ВІДВІДАЛИ МІЖНАРОДНУ 

ВИСТАВКУ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ 

Найбільше зацікавленість викликала експозиція, яка пропонує фінансові 

та страхові рішення для агробізнесу, адже це є напрямком подальшого 

вивчення в магістратурі НУБіП. Студенти познайомилися з представниками 

компанії «Сингента» (Syngenta), які представили три напрямки фінансових  

інструментів для виробників:  

1) Форвардні програми 

2) Підтримка  ХХL 

3) Легко посівна 

 
 

Гуртківців також зацікавив проект Агрополігон 2019, який націлений 

на створення професійних інформаційних приводів для різних груп фахівців 



господарств-виробників, постачальників матеріально-технічних ресурсів, 

науковців та студентів. Також, увага студентів довго була прикована до 

спеціалізованої експозиції в форматі open-space IT-Сorner 2019, на якій були 

представлені цифрові рішення та smart-технології для агробізнесу. 

Отримавши багато позитивних емоцій та нових знань, гуртківці завершили 

огляд виставки. 

 

 

25 ЖОВТНЯ 2019 Р.  ВІДБУВСЯ ІІ ЕТАП КОНКУРСУ НАУКОВИХ 

РОБІТ ГУРТКІВЦІВ  НА ТЕМУ: «ЦІНОУТВОРЕННЯ НА 

БІРЖОВОМУ ТА ПОЗАБІРЖОВОМУ РИНКУ» 

Конкурс відбувався в два етапи. Перший – подання робіт на розгляд 

викладачів кафедри. Другий – презентації наукових досліджень та відбір 

найкращих робіт для представництва на студентських наукових заходах: 

конференціях, круглих столах, які проводяться в Університеті та за його 

межами. 

 
 

  
 

Відібрані після Конкурсу роботи Науменко Ольги та  і  Кругловенка 

Дениса були представлені на  73-ій науково-практичній студентській 

конференції «Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах 

глобалізації». Тези доповідей були надруковані в збірнику. 

 

http://www.agrocomplex.kiev.ua/it-corner/


25 ЛИСТОПАДА  2019 Р. В АУД. 130 ПЕРШОГО КОРПУСІ 

ВІДБУЛАСЯ ЛЕКЦІЯ-ДИСПУТ  ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ ГРОШОВО-

КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 

ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ», Д.Е.Н., ПРОФЕСОРА НАТАЛІЇ 

ШЕЛУДЬКО. 

Організатором заходу виступила кафедра організації підприємництва та 

біржової діяльності. 

Учасниками заходу були студенти гуртка «Брокер» та усі бажаючі. 

Зокрема, зацікавленість виявили студенти спеціальності «Економіка», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

 

  

    

Наталія Михайлівна розпочала свою лекцію з аналізу глобальних 

процесів і трансформацій, які сьогодні відбуваються у світі: фінансові кризи, 

торговельні війни між крупними гравцями ринку, такими як США та Китай, 

тощо; розкрила основні тенденції  індексів глобалізації сучасного світу. 

Після століть еволюції, численних криз, фінансових потрясінь 

фондові ринки перестали ототожнюватися у суспільній свідомості лише з 

фіктивним капіталом, перетворившись на реальні механізми залучення 

інвестицій, оцінки  прав власності на активи, що є основою ринкової 

економіки. 

Жваву зацікавленість викликала інформація про еволюцію та 

особливості функціонування та розвитку фондових бірж в Україні та 

найактивніших його учасників: АТ «Фондова біржа ПФТС», АТ «Українська 

біржа», ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» та наведені доповідачем 

чинники, які не сприяють довірі до вітчизняних бірж.  Свідченням цьому є 

розміщення акцій відомих агрохолдингів на Варшавській біржі, а не на 

українських фондових біржах. 



 
Активне обговорення та дискусію викликали питання, які  пов`язані зі 

зловживаннями на ринку капіталів, які більше властиві для внутрішнього 

ринку і шкодять іміджу фондових бірж в Україні. Доповідач розкрила реальні 

ситуації, які інтерпретуються, як «зловживання», «маніпулювання на 

фондовому ринку», «маніпулювання ринком»  і з якими доводилося 

стикатися, даючи експерту оцінку відповідним законодавчим та правовим 

інституціям. 

Зустріч, розрахована на одну пару, добігала кінця, але слухачі ще 

мали ряд запитань до  пані Наталії. Студентів  спеціальності «Економіка» 

Владислава Шпичака, Аліну Васюченко та Тетяну Таран цікавили 

перспективи України та її місце у світовому рейтингу, майбутній рівень 

оплати праці українських фахівців. Студенти спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», учасники гуртка 

«Брокер»  намагалися зрозуміти, як відбуваються зловживання в 

ціноутворенні на фондовому ринку та, які перспективи крипто валют, тощо. 

 
Наприкінці зустрічі, д.е.н., професор Наталія Шелудько презентувала 

наукове видання «Зловживання на ринку капіталів», співавтором якого вона 

являється,  і люб`язно передала декілька екземплярів на кафедри 

економічного факультету. 



 

Карантинні заходи в зв`язку з поширенням COVID-19 внесли зміни в 

навчальний процес, а також роботу гуртка «Брокер»,…але не припинили її. 

Зокрема гуртківці продовжували займатися наукової діяльністю, написанням 

тез доповідей та наукових статей, активно долучилися до профорієнтаційної 

роботи, перебуваючи в своїх домівках.  

 

29 КВІТНЯ 2020 РОКУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ З 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ZOOM, НА КАФЕДРІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДБУВСЯ ДЕНЬ 

ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ. 

Студенти 2 курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» долучилися до участі, а студентка магістратури цієї ж 

спеціальності записала мотиваційний ролик, в якому розповіла про навчання 

на факультеті, а також наукову роботу гуртка «Брокер». 

 
 

 

 Далі буде …. 

 

Керівник гуртка: 

к. е. н., доцент Панкратова Любов 

 


