
ПРОТОКОЛ 

засідання відбіркової комісії І етапу «Фестивалю студентської науки – 2018»  

НДІ економіки і менеджменту від 11.05.2018 р. 

 

Присутні 10 членів 

 

ПРИСУТНІ: Рада молодих вчених НУБіП України: С. Круглик; Рада аспірантів: 

Васильківський І., Розбицька Т.; НПП факультету аграрного менеджменту:  

В. Байдала,  В. Бутенко; НПП економічного факультету: О.Ю. Єрмаков; ННІ 

післядипломної освіти І. Кудінова, О. Стретович; від студентського наукового 

клубу: І. Гриценко, К. Чава.  
 

СЛУХАЛИ: Звіти старост студентських наукових гуртків НДІ економіки і менеджменту  за 

проведену роботу протягом 2017-2018 навчального року (25 гуртків). 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Старости студентських наукових гуртків НДІ економіки і менеджменту а саме: 

№ 
Назва гуртка 

Інформація про 

заслуховування звіту 

Економічний факультет 

1 Гурток «Соціальний пульс» звітувався 

2 Гурток  «Організатор» звітувався 
3 Гурток  «Глобалізація та європейська інтеграція» звітувався 
4 Гурток  «Європейські студії» звітувався 
5 Гурток «Регіоноведення» звітувався 
6 Гурток «Економіст» звітувався 
7 Гурток «Розвиток фінансового ринку в Україні» звітувався 
8 Гурток «Кредитування» звітувався 
9 Гурток «Банківське обслуговування в АПК» звітувався 
10 Гурток «Клуб фінансового аналітика» звітувався 
11 Гурток «Інвестор» звітувався 
12 Гурток «Актуальні проблеми розвитку фінансових відносин» звітувався 
13 Гурток «Проблеми методики та організації обліку, контролю та 

аналізу» звітувався 

14 Гурток «Бухгалтерський облік у сучасних умовах 

господарювання» звітувався 

15 Гурток «Застосування сучасних методів статистики в аналізі 

діяльності сільськогосподарських підприємств» звітувався 

16 Гурток «Брокер» звітувався 
17 Гурток «Сучасні математичні теорії» звітувався 

Факультет аграрного менеджменту 

18 Гурток «Сучасні тенденції розвитку менеджменту» звітувався 
19 Гурток «Маркетинг» звітувався 
20 Гурток «Основи наукових досліджень в агробізнесі» – 

21 Гурток «Макроекономічні аспекти економічного зростання в 

Україні» 
звітувався 

22 Гурток «Менеджмент і сьогодення» звітувався 
ННІ післядипломної освіти 

23 Гурток «Дорадник» звітувався 
24 Гурток «Агротурист» звітувався 

25 Гурток «Інновінг» звітувався 

 



2. Всі члени відбіркової комісії для обговорення діяльності гуртків НДІ економіки і 

менеджменту та створення лічильної комісії для оцінювання проведеної науково-дослідної 

роботи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити звіти (усі представлені на розгляд комісії) старост студентських наукових 

гуртків НДІ економіки та менеджменту; 

2. Створити лічильну комісію у складі: голова – В. В. Байдала, члени – В.М. Бутенко,  

І. В. Гриценко 

3. Затвердити результати оцінювання студентських наукових гуртків за кількістю 

одержаних балів за критеріями оцінювання згідно Положення «Про проведення Фестивалю 

студентської науки в НУБіП України» № 394 від 11.04.2016 р. та Наказу № 366 Про 

підготовку та проведення VII «Фестивалю студентської науки – 2018» в НУБіП України від 

18.04.2018 р. 

Результати оцінювання: 

№ Назва гуртка Бал 

Економічний факультет 

1 Гурток «Соціальний пульс»
 

187 

2 Гурток  «Організатор»
 

179 

3 Гурток  «Глобалізація та європейська інтеграція»
 

189 

4 Гурток  «Європейські студії»
 

177 

5 Гурток «Регіоноведення» 142 

6 Гурток «Економіст»
 

184 

7 Гурток «Розвиток фінансового ринку в Україні»
 

182 

8 Гурток «Кредитування»
 

115 

9 Гурток «Банківське обслуговування в АПК»
 

181 

10 Гурток «Клуб фінансового аналітика»
 

187 

11 Гурток «Інвестор»
 

181 

12 Гурток «Актуальні проблеми розвитку фінансових відносин»
 

162 

13 Гурток «Проблеми методики та організації обліку, контролю 

та аналізу»
 

156 

14 Гурток «Бухгалтерський облік у сучасних умовах 

господарювання»
 

155 

15 Гурток «Застосування сучасних методів статистики в аналізі 

діяльності сільськогосподарських підприємств»
 

209 

16 Гурток «Брокер»
 

217 

17 Гурток «Сучасні математичні теорії»
 

202 

Факультет аграрного менеджменту 

18 Гурток «Сучасні тенденції розвитку менеджменту»
 

203 

19 Гурток «Маркетинг»
 

245 

29 Гурток «Основи наукових досліджень в агробізнесі»
 

– 

21 Гурток «Макроекономічні аспекти економічного зростання в 

Україні»
 

207 

22 Гурток «Менеджмент і сьогодення»
 

215 

ННІ післядипломної освіти 

23 Гурток «Дорадник»
 

199 

24 Гурток «Агротурист»
 

183 

25 Гурток «Інновінг»
 

185 

 

 



 

4. Рекомендувати до участі у ІІ етапі «Фестивалю студентської науки – 2018» від 

факультету аграрного менеджменту – Гурток «Маркетинг»; від економічного факультету – 

Гурток «Брокер»;  від ННІ післядипломної освіти – Гурток «Дорадник». 

 

 

Рішення прийняті одноголосно. 

Відбіркова комісія: 

        __________ / ________/ 

        __________ / ________/ 

        __________ / ________ / 

        __________ / ________ / 

        __________ / ________/ 

        __________ / ________/ 

        __________ / ________/ 

        __________ / ________/ 

        __________ / ________/ 

        __________ / ________/ 

        __________ /________/ 

 

Відповідальні за проведення 

І етапу «Фестивалю студентської науки – 2018» 

НДІ економіки і менеджменту      __________ / М.П. Талавиря / 

__________ / О.В. Четверик / 

 


