
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  НДІ економіки і менеджменту, 

д-р екон. наук, проф. 

 _______________________М.П.Талавиря 

2020._05. 18_____ 

 Звіт 

про роботу студентського наукового гуртка «Підприємець» кафедри 

підприємництва та організації агробізнесу за 2019/2020 навчальний рік 

Керівник гуртка – к.е.н., доц. Коновал І.А. 

Староста гуртка – Науменко О.М. 

Показник звіту Значення показника 

Назва гуртка «Підприємець» 

Звітний період 2019/2020 навчальний рік 

Наукова 

спрямованість 

гуртка 

Мета наукового гуртка “Підприємець” – формування високо 

кваліфікованих фахівців, які володіють методологією та 

інструментарієм розробки та впровадження проектів 

підприємницької діяльності в сфері АПК. 

Заходи 

проведені 

гуртком 

Протягом 2019-2020 н.р. відбулося 7 засідань наукового 

гуртка, на яких студенти виступали з 8 науковими 

доповідями. 

31 жовтня 2019 р. студенти магістратури спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого 

року навчання відвідали Міжнародну виставку ефективних 

рішень для агробізнесу «AgroComplex », яка презентувала 

комплекс передових технологій для підвищення 

конкурентоспроможності виробництва відповідно до 

світових викликів та глобальних змін. 

Кількість членів 

гуртка 

У 2019-2020 навчальному році у роботі наукового гуртка 

брали участь 9 студентів, з них 9 студентів магістратури 

економічного факультету 

 



Досягнуті результати роботи гуртка: 

- кількість тез, 

матеріалів доповідей 

членів гуртка 

Опубліковано 6 тез  доповідей 

У збірнику «Розвиток аграрного сектору економіки 

України в умовах глобалізації»: 73-ї наук.-практ. 

студентська конф., 3 грудня 2019 р.: тези доп. – К., 

:НУБіП України, 2019 : 

1. Бізнес-планування в сільськогосподарських 

підприємствах. Кірієнко В.О. студент магістратури 

спеціальності «Економіка». 

2. Управління виробничими витратами в 

сільськогосподарських підприємствах. Кірієнко О.Л. - 

студентка магістратури спеціальності «Економіка» 

3. Теоретичні основи організації виробництва 

сільськогосподарської продукції. Швецова Ю.О. - 

студентка магістратури спеціальності «Економіка» 

У збірнику «Розвиток підприємництва в аграрному 

секторі економіки України в умовах глобальних 

викликів»: тези доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 23 – 24 квітня 2020 

р.) К., :НУБіП України, 2020 

1. Нормативна грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення в системі заходів 

раціонального їх використання. Окунь Д.В. - - студент 

магістратури 

2. Цінова ситуація на ріпак в умовах економічної 

рецесії. Науменко О.М. - студентка магістратури. 

3. Суть та особливості спекулятивних стратегій 

на біржових ринках. Кругловенко Д.С. - студент 

магістратури. 

- виступів студентів-

учасників гуртка в 

семінарах, 

конференціях, тощо 

На 73-й науково-практичній студентській конференції 

НУБіП України  грудня 2019 р. виступив з доповіддю 1 

гуртківець: 

1. Теоретичні основи організації виробництва 

сільськогосподарської продукції. Швецова Ю.О. - 

студентка магістратури спеціальності «Економіка» 

  

- кількість студентів-

учасників гуртка в 

Міжнародних та 

Всеукраїнських 

На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» гуртківці представили 3 роботи. 

  



наукових 

студентських 

олімпіадах, 

Всеукраїнському 

конкурсі студентських 

наукових робіт 

- забезпечення 

діяльності web-

сторінки гуртка 

(вказати адресу); 

Результати роботи гуртка висвітлюються на 

 web-сторінці https://nubip.edu.ua/node/24111 

  

 


