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Мета:

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 та кар’єрного росту 
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Завдання:

розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, набуття навиків 
дослідницької роботи, розширення кругозору та ерудиції студентів
 участь членів гуртка та інших студентів у науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах  та конкурсах
 організація та проведення зустрічей та майстер-класів з провідними 

іноземними і вітчизняними науковцями, представниками органів державної 
влади та бізнесу,  експертами та фахівцями в площині сучасних технологій 

управління
 організація та проведення екскурсій для ознайомлення з особливостями 

діяльності органів державної влади, провідних підприємств агарного 
сектора та інших галузей економіки

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

 розроблення студентських проектів та підтримка їх реалізації



секція
Академічне 
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https://nubip.edu.ua/node/27867


1. Здобутки студентського наукового гуртка за 2017-2018 н. р.

Перемоги та нагороди

1 місце у ІІІ міжвузівському студентському 
фінансовому турнірі;

Відзнаки:
- Всеукраїнського студентського конкурсу 

«SDGinUkraine: look of new generation (Цілі 
сталого розвитку в Україні: погляд нового 

покоління)» 
- Конкурсу студентських інвестиційних проектів

Участь у науково-практичних 
заходах

2 Круглі столи у Верховній Раді України
3 Міжнародні наукові конференції

3 Всеукраїнські наукові конференції
3 Студентські наукові конференції

Публікації 71 тези доповідей та 
26 доповідей на науково-практичних 

конференціях 
1 стаття у науковому виданні



2.1. Участь у заходах органів державної влади
Засідання Комітету Верховної Ради з питань промислової політики 

«Україна: Інструменти енергонезалежності та промисловий розвиток» (листопад 2017р.)

2. Діяльність студентського наукового гуртка за 2017-2018 н. р.

Засідання Комітету Верховної Ради з питань промислової політики
«Купуй українське, плати українцям!» (листопад 2017р.)



Конференція наукової 
молоді «Економічне 

майбутнє України» (Young
Scientists Conference)

(березень 2018р.)

2.2. Участь у міжнародних наукових заходах



Міжнародна науково-практична 
конференція 

«Інклюзивний розвиток 
національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості 
України та роль 

агропродовольчого сектора»  
(листопад 2017р.)

2.3. Участь у всеукраїнських наукових конференціях



Всеукраїнська науково-
практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих 
учених 

«Роль молоді у розвитку 
АПК України» (квітень 2018 р)

2.4. Участь у студентських науково-практичних конференціях



71-а науково-практична студентська 
конференція «Сучасні виклики у 

розвитку менеджменту 
і маркетингу аграрного сектору 

економіки України» 
(листопад 2017р.)

2.4. Участь у студентських науково-практичних конференціях



Підготовка публікацій



2.5. Участь у майстер-класах, тренінгах з викладачами іноземних вищих 
навчальних закладів, представниками бізнесу, громадськими активістами

Лисенко Маріанна
сертифікований бізнес-тренер IPS,  член 

клубу професійних переговірників 
TicketForEventUa

Рольова гра «Negotiations» 
(«Перемовини»)

доктор Хенк Доннерс
професор Маастрихтського університету, 

екс-міністр фінансів Королівства 
Нідерланди

Юрій Білан,
професор кафедри мікроекономіки 
Щецинського університету (Польща) 

Габріель Чинарро,
представник Universit de 

Perpignan Via Domitia (Франція)

Семінар-тренінг «Заповнення заявок для 
розміщення в системі Enterprise Europe 

Network» за програмою COSME



2.6. Участь у інноваційних виставках, самітах та фестивалях

Акселератор Startup 101 by MHP в інноваційному 
парку Unit.City (лютий 2018р.)

Саміт ресторанного бізнесу
(квітень 2018р.)

Всеукраїнський  фестиваль інновацій 
(вересень 2017р.) 

Міжнародний Форум «INNOVATION MARKET» (листопад 2017р.)



3. Перемоги та нагороди

Відзнаки на конкурсі студентських інвестиційних проектів (грудень 2017р.)

Перемога у ІІІ міжвузівському студентському фінансовому турнірі (березень 2018р.) 

Відзнака на Всеукраїнському студентському 
конкурсі «SDGinUkraine: look of new generation 
(Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового 

покоління)» (грудень 2017р.)



Проект студентського коворкінг-центру «Agrospace»



4. Стратегія розвитку студентського наукового гуртка

Секція «Інклюзивна економіка через знання та інновації» 
поглиблення знань, набуття та вдосконалення навиків застосування 
інструментарію наукових досліджень
 участь у наукових проектах кафедри, університету
 розширення наукової тематики досліджень та популяризація їх 
результатів у публікаціях у наукових журналах
 участь у студентських, всеукраїнських та міжнародних наукових-
практичних конференціях, семінарах, та круглих столах

Секція «Академічне підприємництво: погляд студента» 
спільні наукові дослідження за участю викладачів, студентів та представників 

бізнесу
участь у заходах органів державної влади та бізнес-форумах

проходження студентських практик і стажувань для на буття практичного досвіду 
в сфері бізнесу

Секція «Інвестиційний та проектний менеджмент»
участь в професійних форумах, відвідування інноваційних 

центрів, технологічних виставок
 розроблення та презентація інвестиційних проектів

 проведення конкурсу на кращий інвестиційний проект

https://nubip.edu.ua/node/27867


СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 
«Менеджмент і сьогодення»

«Качина теорія» менеджменту: пливуча по воді качка 
зовні здається спокійною і незворушною, але її лапки 

під водою працюють дуже-дуже швидко»
(І. Адізес)



Кафедра виробничого 
та інвестиційного менеджменту 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 

«Менеджмент і 
сьогодення»

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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