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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  2020-2021  н.р.  відбулося  4  (2  офлайн  +  2  онлайн)
засідання наукового гуртка. 

9  вересня  2020  р.  проведений  майстер-клас  Копанчуком  Ю.  –
одним з найкращих фахівців хто навчає швидко читанню, допомагає
розвити  пам’ять  та  відпрацювати  навички  продуктивного  навчання.
Такі  знання  дадуть  можливість  гуртківцям  швидко  оброблювати  та
освоювати великі  масиви інформації,  що є беззаперечною перевагою
серед інших здобувачів чи претендентів на посаду.

9 грудня 2020 року члени гуртка мали можливість доєднатись до
XII Міжнародної онлайн-конференції «Ведення агробізнесу в Україні»,
організованої  асоціацією  «Український  клуб  аграрного  бізнесу» та
дізнатися  про  сучасний стан  та  перспективи розвитку  агробізнесу  в
Україні. 

31  березня  2021  року  в  онлайн  форматі  гуртківці  кафедри
прослухали  лекцію  Голови  біржового  комітету  Української
енергетичної біржі, стейкхолдера спеціальності 076 –«Підприємництво,
торгівля та  біржова  діяльність»  –  Олексія  Дубовського  на
тему: «Біржова торгівля енергоресурсами в Європі та Україні».

Кількість членів
гуртка

У 2020-2021 навчальному році у роботі наукового гуртка брали участь
15 студентів, з них 6 студентів магістратури економічного факультету

Досягнуті результати роботи гуртка:
- кількість тез,

матеріалів доповідей
членів гуртка

Опубліковано 10 тез  доповідей.
У збірнику: «Розвиток підприємництва та біржової діяльності у 

системі євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей 5-ої секції 
74-ої науковопрактичної студентської конференції НУБіП України 
«Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору 
економіки України в умовах глобальних викликів» – 19 листопада 2020
року – К.: НУБіП України, 2020. – 61 с.
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u130/tezi_dopovidey_74-
oyi_naukovo-praktichnoyi_studenskoyi_konferenciyi_dopovneni.pdf
1. Галушка А.М. Розвиток підприємництва в аграрних формуваннях та

його правове забезпечення. С.7 – 8. 
2. Даниленко  В.  В.  Стратегії  і  тактики  спекулятивних  операцій  на

фондових біржах. С. 11 – 12.
3. Додачко С.А. Розвиток підприємництва в аграрному секторі.  С. 59 –

60.
4. Ковалець І.О. Перспективи інтернет-трейдингу на біржовому ринку.

С. 25 – 26.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u130/tezi_dopovidey_74-oyi_naukovo-praktichnoyi_studenskoyi_konferenciyi_dopovneni.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u130/tezi_dopovidey_74-oyi_naukovo-praktichnoyi_studenskoyi_konferenciyi_dopovneni.pdf


5. Кубарський В.В. Роль деривативів на біржовому ринку. С. 29 – 30.
6. Кузьмачук Я. П. Розвиток світового біржового ринку. С. 30 – 31.
7. Окунь  Д.В.  Бізнес-планування  розвитку  сільськогосподарських

підприємств. С. 38 – 39.
8. Пєшкова А. Ю. Економічна сутність та види біржових угод. С. 46 –

47.
9. Чорновол В. Р. Розвиток біржового ринку цінних паперів в Україні.

С. 55 – 56.
10. Грабіна С.М., Яворська В.О. Розвиток товарного біржового ринку в

Україні  //  Матеріали  Всеукраїнської  наукової  конференції,
присвяченої  100-річчю  ДонНТУ,  «Актуальні  проблеми  сучасної
економіки та підприємництва». – м. Покровськ. :ДонНТУ. - С. 169–
171.

- виступів студентів-
учасників гуртка в

семінарах,
конференціях, тощо

Грабіна С.М. Розвиток товарного біржового ринку в Україні // 
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-
річчю ДонНТУ, «Актуальні проблеми сучасної економіки та 
підприємництва». – м. Покровськ. :ДонНТУ. - С. 169– 171.

- забезпечення 
діяльності web-
сторінки гуртка 
(вказати адресу);

Результати роботи гуртка висвітлюються на
 web-сторінці https://nubip.edu.ua/node/24111

Керівник гуртка «Підприємець»,
доцент . І.А.Коновал
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