
 

I етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт 2022 р. 

 

19 січня 2022 р. члени гуртка «Підприємець» на перший етап конкурсу 

студентських наукових робіт 2022 року представили доповіді та презентації 

своїх досліджень з актуальних питань сьогодення. 

Студент 4-го курсу Додачко Сергій під керівництвом к.е.н., доцента 

Коновала Івана представив роботу на тему «Сучасний стан та шляхи 

підвищення ефективності малого та середнього підприємництва в сільському 

господарстві України», в якій визначив пріоритетні напрями удосконалення 

інституційного бізнес-середовища та механізму підвищення рівня 

конкурентоспроможності та фінансової стійкості малих та середніх 

підприємств сільського господарства.  

 

 
 

У результаті дослідження також встановлено, що в 2020 році 

продуктивність праці у суб’єктів великого підприємництва сільського 

господарства була вищою порівняно з суб’єктами середнього 

підприємництва в 1,8 рази, а з суб’єктами малого підприємництва в 2,4 рази, 

що пов’язано, в основному, з використанням у суб’єктів великого 

підприємництва потужної високопродуктивної техніки та великими 

масштабами виробництва. Проте темпи зростання продуктивності праці 

протягом 2015-2020 рр. були значно вищі у суб’єктів малого і та середнього 

підприємництва. 

 



 
 

 
 

Студентка 1-го курсу магістратури Черниш Марина, під керівництвом 

к.е.н., доц. Нікітченка С.О. представила своє дослідження на тему: «Розвиток 

підприємництва в новостворених територіальних громадах». У роботі 



проаналізовано сутність взаємодії новостворених владних органів місцевої 

влади та підприємницьких суб’єктів господарювання. 

Студентка 2-го курсу Манько Христина під керівництвом к.е.н., 

доц. Нікітченка С.О. доповіла про основні проблеми, які були досліджені в її 

роботі на тему: «Перспективи малого підприємництва в сфері послуг». 

Студентка відмітила, що мале підприємництво відіграє важливу роль, 

оскільки забезпечує населення великою кількістю робочих місць, а також дає 

можливість збільшити надходження до державного бюджету. Проте, мале 

підприємництво дуже чутливе до впливу зовнішніх чинників та 

макроекономічних факторів, тому держава обов’язково має уважною до 

вказаних форм підприємств і всіляко сприяти їх розвитку. 

Істомін Сергій, студент 2-го курсу представив дослідження на тему: 

«Організація каналів збуту та перспективи виведення їх в окремий вид 

підприємницької діяльності», яке проводив під керівництвом к.е.н., доц. 

Нікітченка С.О. В роботі детально проаналізовано методику побудови 

каналів збуту на основі впровадження принципів MLM. 

Студент 2-го курсу Муляр Ілля під керівництвом к.е.н., 

доц. Нікітченка С.О., представив наукову роботу на тему: «Перспективи 

розвитку ринку криптовалют». Студент ознайомив з історією зародження 

даної сфери, сучасними тенденція та особливостями законодавчого 

регулювання вказаного ринку в Україні, а також з розробленим прогнозом 

напрямів та динаміки розвитку даного ринку. 

 

Іван Коновал, Ольга Томашевська,  

доценти кафедри організації підприємництва та біржової 

діяльності 

 


