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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор НДІ економіки і менеджменту 

_____________ д.е.н., проф. М. П. Талавиря 

   

                                 «____»   __________ 2020 р. 

 

ЗВІТ про роботу студентського наукового гуртка «БРОКЕР» за 2019/2020 

навчальний рік 

 

 

Науковий керівник: к.е.н. доцент Панкратова Л.Л. 

Староста гуртка: студентка ОС «Магістр» спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кругловенко Денис 

 

1. Наукова спрямованість гуртка 

Науковий гурток «Брокер» створений з метою поглиблення знань та 

навичок студентів з аналізу біржової та позабіржової інформації, щодо 

функціонування товарних та фінансових ринків. Під час засідань гуртка, 

студенти мають змогу: 

1) зустрітися з цікавими особистостями, які мають досвід роботи в 

сучасних умовах та можуть проінформувати про запити сучасного бізнесу, 

щодо молодих фахівців; 

2) спробувати себе у ролі спікерів, виступаючи з цікавими доповідями, 

які будуть обговорюватися серед студентів-дослідників; 

3) прийняти участь в рольвих іграх та реальних бізнес-кейсах; 

4) відвідати установи та заходи в рамках обраної тематики гуртка та 

досліджень гуртківців, тощо. 

 

2. Заходи проведені гуртком 

 2.1. Щомісячні засідання гуртка з презентаціями досліджень студентів, 

що стосуються розвитку біржової торгівлі в Україні та світі, інтернет-

трейдингу, товарних та фінансових деривативів, перспектив криптовалюти, 

ситуації на аграрних ринках тощо. 

 2.2. Участь у Конкурсі наукових робіт з дисципліни  «Ціноутворення 

на біржовому ринку». Кращі роботи були представлені на конференціях 

Університету та інших навчальних закладів. 

 2.3. Участь у 73-й науково-практичній студентській конференції 

«Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації» 

студентів магістратури Науменко Ольги та  і  Кругловенка Дениса.   

2.4. Також проводилися зустрічі з цікавими особистостями біржового 

ринку, провідними вітчизняними практиками. Зокрема: 

1) лекція-диспут завідувача відділу грошово-кредитних відносин ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України», д.е.н., професора 

Наталії Шелудько на тему "Функціонування фондових бірж в Україні та 

зловживання на фондовому ринку"; 

https://nubip.edu.ua/node/27958
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2.5. Екскурсія на Міжнародну виставку ефективних рішень для 

агробізнесу, тощо. 

Детальніше про події гуртка на нашій сторінці: 
https://nubip.edu.ua/node/71796 

 
3. Кількість членів гуртка – 17 членів гуртка: 
 

4. Кількість студентів, залучених до роботи гуртка (не членів гуртка) – 

близько 30 осіб зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», які 

відвідували  зустрічі з цікавими особистостями на кафедрі. 

 

5. Досягнуті результати роботи гуртка: 

 

Загалом надруковано 1 стаття у виданні, що рецензується 

наукометричною базою Scopus та 2 статті членів гуртка у фахових 

виданнях і більше 15 тез доповідей студентів гуртка «Брокер». 

 

5.1. Статті у виданнях, що рецензуються наукометричною базою Scopus 

 

1.  Liubov Pankratova, Tetiana Paientko, Yaroslav Lysenko. Forecasting 

Prices on the Stock Exchange Using a Trading System. Proceedings of the 

15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial 

Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume 

II: Workshops Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. р. 332-346, http://ceur-

ws.org/Vol-2393/* 

(До відома комісії: Статті у виданнях Scopus проходять тривалий період 

розгляду, стаття була надрукована влітку 2019 р.. а прорецензована 

Scopus восени 2019 р., тому в минулорічний звіт гуртка не увійшла) 

 

5.2. Статті у фахових виданнях (членів гуртка, які випустилися в 2019 р.) 

1. Яворська В.О.,Грінченко В., Листопад В. Розвиток міжнародних 

біржових ринків. Східна Європа. Економіка, бізнес та управління.  

Випуск № 6(23). Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019 

2. Яворска В.О., Пантюшенко Д., Грабіна С. Тенденції торгівлі на 

світових фондових біржах. Інфраструктура ринку. 2019.  Випуск № 38. 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/38-

2019. 

 

5.2. Тези доповідей  

 

 

https://nubip.edu.ua/node/71796
http://ceur-ws.org/Vol-2393/
http://ceur-ws.org/Vol-2393/
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019
http://www.market-infr.od.ua/38-2019
http://www.market-infr.od.ua/38-2019
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1. Кругловенко Д. Панкратова Л.Л. МАРЖИНАЛЬНА ТОРГІВЛЯ.  

Сучасні питання економіки та фінансів: Збірник матеріалів Міжнародної 

науково- практичної конференції. Київ, 30 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ, 2019 

(електронне видання). -  с.147. 

2. Науменко О. Панкратова Л.Л. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

ЦІНОВИХ РІШЕНЬ В АГРОБІЗНЕСІ.  Сучасні питання економіки та 

фінансів: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 

Київ, 30 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ, 2019 (електронне видання). -  с. 189. 

3. Кругловенко Д. Панкратова Л.Л. Сутність маржинальної торгівлі на 

біржових ринках. Матеріали  73-ї науково-практична студентська 

конференція "Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах 

глобалізації". 

4. Науменко О. Панкратова Л.Л. Формування цінової політики 

підприємствами агробізнесу. Матеріали  73-ї науково-практична студентська 

конференція "Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах 

глобалізації" 

5. Додачко С.А., бакалавр 2 курс. Трансформація видів біржових 

товарів на світових товарних біржах. Всеукраїнська науково-практична 

конференція "Тренди розвитку фінансового сектору національної економіки: 

правовий, обліково-аналітичний, організаційно-економічний та фінансовий 

аспекти". К.: ККІБІП, 27 листопада 2019р.  

6. Владов І.І., бакалавр 2 курс. Хеджування як метод страхування 

цінових ризиків у підприємницькій діяльності. Всеукраїнська науково-

практична конференція "Тренди розвитку фінансового сектору національної 

економіки: правовий, обліково-аналітичний, організаційно-економічний та 

фінансовий аспекти". К.: ККІБІП, 27 листопада 2019р.  

7. Гримуд А.О., бакалавр 2 курс. Особливості біржової електронної 

торгівлі на біржовому ринку. Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Тренди розвитку фінансового сектору національної економіки: правовий, 

обліково-аналітичний, організаційно-економічний та фінансовий аспекти". 

К.: ККІБІП, 27 листопада 2019р. 

8. Кругловенко Д.С., магістр 1 курс. Переваги спекулятивних операцій 

на ринку фінансових деривативів. Всеукраїнська науково-практична 

конференція "Тренди розвитку фінансового сектору національної економіки: 

правовий, обліково-аналітичний, організаційно-економічний та фінансовий 

аспекти". К.: ККІБІП, 27 листопада 2019р.  

9. Зайва А.Г., магістр 1 курс. Фондовий ринок у фінансовій системі. 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Тренди розвитку 

фінансового сектору національної економіки: правовий, обліково-

аналітичний, організаційно-економічний та фінансовий аспекти". К.: ККІБІП, 

27 листопада 2019р.  

10. Науменко О.М., магістр 1 курс. Роль біржового ціноутворення у 

підприємницькій діяльності на аграрному ринку. Всеукраїнська науково-

практична конференція "Тренди розвитку фінансового сектору національної 
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економіки: правовий, обліково-аналітичний, організаційно-економічний та 

фінансовий аспекти". К.: ККІБІП, 27 листопада 2019р.  

11. Яворська В.О., Зайва А.Г. Основні фактори, що впливають на 

продовольчу безпеку в умовах глобалізації. "Глобальні виклики для 

сільського господарства та харчової промисловості". Матеріали IІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019р.) . К.: 

НУБІП України. 2019. С. 133-135. - 3 год. 

12. Яворська В.О., Науменко О.М. Вплив біржової торгівлі на основні 

тенденції міжнародних аграрних ринків. "Глобальні виклики для сільського 

господарства та харчової промисловості". Матеріали IІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019р.) . К.: НУБІП України. 

2019. С. 86-88. - 3 год. 

13. Яворська В.О., Кругловенко Д.С. Особливості використання 

кредитних дефолтних свопів на міжнародних товарних та валютних ринках. 

"Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості". 

Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 

2019р.) . К.: НУБІП України. 2019. С. 73-75. - 3 год. 

14. Панкратова Л.Л. Науменко О.М. Цінова ситуація на ріпак в умовах 

економічної рецесії. Збірник тез Міжнародної науково-практична 

конференція «Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки 

України в умовах глобальних викликів» ( в друці) 

15. Панкратова Л.Л. Кругловенко Д.С. Суть та особливості 

спекулятивних стратегій на біржових ринках. Збірник тез Міжнародної 

науково-практична конференція «Розвиток підприємництва в аграрному 

секторі економіки України в умовах глобальних викликів» (в друці). 

 
 

5.3.  Участь у 2-му етапі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних 

робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 

в Одеському національному політехнічному університеті студентів Петлюк 

Вікторії, Грінченка Вадима.  

 

 

Інформацію про роботу гуртка (план роботи, членів гуртка, події ) 

можна знайти на web-сторінці: https://nubip.edu.ua/node/71796 

 

 

 

 

 

Керівник гуртка                  _________________     доц. Л. Панкратова  

 

 

Староста гуртка                  _________________     студ.  Д. С. Кругловенко  

https://nubip.edu.ua/node/71796

