
Звіт про роботу студентського наукового гуртка кафедри економічної 
кібернетики за 2020/2021 навчальний рік 

 
 

Мета студентського наукового гуртка «Кібертонус»: залучення 
студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та 
бізнес-проектах. науково-практичних заходах та конкурсах, створення умов 
для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для 
майбутньої професійної діяльності. 

Завдання студентського наукового гуртка:  
- поглиблення знань з дисциплін, які вивчаються, за обраним фахом; 
- розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, набуття 

навиків дослідницької роботи та розширення кругозору та ерудиції; 
- участь членів гуртка та інших студентів у науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах; 
- організація та проведення зустрічей (дискусійних клубів) та 

майстер-класів з провідними вітчизняними науковцями та викладачами 
вищих навчальних закладів, представниками органів державної влади та 
бізнесу, експертами та фахівцями в площині сучасних технологій 
управління; 

- проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, 
студентів та представників бізнесу; 

- розроблення студентських проектів та підтримка їх реалізації. 
У 2020/2021 навчальному році проводились дослідження та 

моделювання економічних, технологічних процесів різних галузей 
економіки. Результати досліджень членів Гуртка презентовано на 
засіданнях гуртка «Кібертонус» та під час інших навчально-наукових 
заходах кафедри «Економічної кібернетики»; проводились обговорення 
результатів досліджень. Студенти всіх курсів ОПП «Економічна 
кібернетика» та «Цифрова економіка» приймали активну участь у наукових 
дискусійних клубах, конференціях, що проводились у НУБіП та інших ЗВО 
України. 

За 2021/2022 навчальний рік відбулись наступні ключові події. 
1. 26 жовтня 2020 року було проведено перше засідання гуртка зі 

студентами 1 курсу освітньої програми «Цифрова економіка» на якому було 
презентовано дослідження ключових тенденцій цифрової трансформації 
ключових економік світу.  https://nubip.edu.ua/node/82625   

2. 12 листопада 2020 року гуртківці прийняли участь у XI 
Міжнародної науково-практичної конференція молодих вчених 
«Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта». 
https://nubip.edu.ua/node/83462  

3. 20 листопада та 12 грудня 2020 року студенти магістратури 
презентували результати свої комплексних досліджень у межах постерної 



сесії https://nubip.edu.ua/node/84583 та захисту магістерських 
робіт(https://nubip.edu.ua/node/85021. 

4. 26 листопада та 3 грудня 2020 року в межах дискусійного клубу 
«Економічна аналітика та статистика» свої дослідження представили та 
обговорили члени гуртка та запрошені студенти з інших спеціальностей. 
https://nubip.edu.ua/node/84826  

5. 14 грудня 2020 року в межах дискусійного клубу «Економетричний 
аналіз соціально-економічними процесами» студенти третього курсу 
представили свої розробки https://nubip.edu.ua/node/86659 

6. На останньому засідання гуртка 14-15 грудня 2020 року було 
рекомендовано 4 роботи для участі у всеукраїнських конкурс студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей «Економічна кібернетика» 
та «Економічна аналітика та статистика». Паралельно з засіданням гуртка 
було проведено попередній захист магістерських робіт з обговоренням 
отриманих результатів https://nubip.edu.ua/node/85021. 

7. Чергове засідання дискусійного клубу "Економетричний аналіз 
соціально-економічних процесів" відбулося 14 січня 2021 року. Гуртківці 
обговорювали проблеми економетричного моделювання промислових 
сільськогосподарських ринків, лісового господарства, актуальні питання 
вдосконалення реалізаціїї сучасних економетричних моделей. 
https://nubip.edu.ua/node/86659  

8. На початку 2021 календарного року відбулася Міжнародна 
конференція «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового 
сектору України» в межах Університету державної фіскальної служби 
України. https://www.nusta.edu.ua/2021/03/26/відбулася-міжнародна-
конференція-с/ Під керуванням Дмитра Жерліцина свої доповіді 
представили студенти освітньої програми «Економічна кібернетика» 
Сімірей Богдан, Лапа Валентина та Токарєв Дмитро. Результати 
підтверджені сертифікатом учасника та публікацією з збірнику тез 
конференції http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/7299. 

9. 19 квітня 2021 року "Кібертонус" презентує результати наукових 
досліджень на перших весняних засіданнях 2021 року 
https://nubip.edu.ua/node/90929. Ключові теми обговорення: проблеми 
визначення чинників ризику та ризик-менеджменту для підприємств різних 
сфер економічної діяльності.  

10. Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт студентів денної 
форми навчання спеціальності 051 «Економіка» (освітня програма 
«Економічна кібернетика»). 17 червня 2021 року. 
https://nubip.edu.ua/node/94697 підбив підсумки роботи наукового 
студентського гуртка за 2021/2022 навчальний рік. 

Цей звіт розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної 
кібернетики (протокол №2 від 16  вересня 2021 р). Висновки: план роботи 
студентського наукового Гуртка «КІБЕРТОНУС» у 2020/2021 навчальному 




