
Звіт роботи студентського наукового гуртка  
 

«Аналіз господарської діяльності  

аграрних підприємств» 
(назва гуртка) 

 

Економічної теорії і економіки підприємства 
(назва кафедри) 

Факультету інженерно - економічного ОДАУ 
         (назва факультету) 

 за 2020/2021 навчальний рік 

   

№

п/

п 

Види робіт 
Вілповідаль-

ний 

Термін 

проведення 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 

1.  а) Затвердження складу гуртка; 

б) розробка плану діяльності наукового 

гуртка на 2020-2021 н. р.; 

в) визначення тем наукового дослідження 

для кожного члена гуртка;  

г) обговорення структури роботи та 

графіку виконання 

д.е.н., професор 
Шабатура Т.С. 

Жовтень 
2020 р. 

Виконано 

2.  1. Вибір та затвердження тем наукових 

досліджень членам наукового гуртка  

2. Обговорення дискусійних питань 

д.е.н., професор 
Шабатура Т.С. 

10.10.20. Виконано 

3.  Проведення вебінару на тему: «Основні 

проблеми функціонування аграрних 

підприємств в контексті сучасних реалій 

розвитку країни» 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С 

30.10.20 Виконано 

4.  Обговорення результатів проведення 

наукових досліджень учасниками 

наукового гуртка «Аналіз господарської 

діяльності аграрних підприємств» 

д.е.н., професор 
Шабатура Т.С. 

13.11.20 Виконано 

5.  Заслуховування й відбір наукових робіт 

для участі членів гуртка в регіональних, 

республіканських, всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних 

конференціях, конкурсах, олімпіадах, на 

протязі 2020- 2021 навчального року. 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С. 

Грудень 

2020р. 
Виконано 

6.  Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка – 

презентація доповідей студентів до 

студентської конференції на інженерно – 

економічному факультеті ОДАУ 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С 

Березень 
2021р. 

Виконано 

7.  Організація та проведення конкурсу на 

кращу презентацію «Перспективи 

використання нанотехнологій аграрними 

підприємствами»  

д.е.н., професор 
Шабатура Т.С 

Квітень 
2021 р. 

Виконано 



1 2 3 4 5 
8.  Підведення підсумків щодо участі членів 

гуртка в регіональних, республіканських, 

всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях, конкурсах, 

олімпіадах на протязі 2020- 2021 

навчального року. 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С 

Протягом 
навчального 

року 

Виконано 

9.  Підготовка та оформлення інформаційних 

повідомлень щодо роботи студентського 

наукового гуртка 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С 

Травень 2020 
р. 

Виконано 

 
 
За результатами роботи наукового гуртка опубліковано тези в міжнародних 

наукових конференціях: 

 

1. Кулаксиз Н.Д., Шабатура Т.С. Проблеми та шляхи удосконалення 

конкурентоспроможності підприємства. Сучасні управлінські та соціально-

економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в 

умовах трансформації публічного управління: Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (5 листопада 2020 року).  Одеса: Одеський 

національний політехнічний університет, 2020. С. 167-169. 

2. Кришталь  В.О., Шабатура Т.С.  Виробничо-ресурсний потенціал та його 

вплив на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Сучасні 

управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 

суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (5 листопада 2020 

року).  Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. С. 164-

167. 

3. Шабатура Т.С., Петручок Н.В. Групи та групова поведінка в колективі 

організації. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного 

розвитку суспільства і технологій : Матеріали IV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 29–30 січня 2021 р.) / ГО «Інститут інноваційної 

освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – 

Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021.  С.127-131Ковальова О.В., 

Шабатура Т.С. Питання інституційної підтримки розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради 

України. 2020. № 6. С. 108-116. URL:   https://doi.org/10.32886/instzak.2020.06.12 

4. Братінова М.Г. Сучасний стан розвитку сільськогосподарських 

підприємств Одеської області. Збірник тез доповідей за матеріалами І 

Міжнародної науково-практичної конференції НПП та молодих науковців 

«Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» (м. Одеса, 13-14 квітня 2021 р.), 

https://doi.org/10.32886/instzak.2020.06.12


Одеса, 2021. с.367-370. URL: https://osau.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf  

5. Занберова С.С. Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану 

підприємства. Збірник тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-

практичної конференції НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти 

розвитку науки і освіти» (м. Одеса, 13-14 квітня 2021 р.), Одеса, 2021. с. 409-411. 

URL: https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf  

6. Кіор М.І. Організація аналітичної роботи на сільськогосподарських 

підприємствах. Збірник тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-

практичної конференції НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти 

розвитку науки і освіти» (м. Одеса, 13-14 квітня 2021 р.), Одеса, 2021. с. 422-425. 

URL: https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf  

7. Кобрин Т.А. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства. Збірник 

тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції 

НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» (м. 

Одеса, 13-14 квітня 2021 р.), Одеса, 2021. с. 434-436. URL: https://osau.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-TEZ.pdf  

 

  

Завідувач кафедри економічної  

теорії і економіки підприємства                                                 
 

Олександр ГАЛИЦЬКИЙ 

 
 

Керівник гуртка: 
 

         Тетяна ШАБАТУРА 
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