


 

І. Назва гуртка:  
«Менеджмент і сьогодення»  

(кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту) 
 

ІІ. Звітний період: 2017-2018 навчальний рік 
 

ІІІ. Наукова спрямованість гуртка 
Основною метою наукового гуртка є 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.  

Основними завданнями наукового гуртка є: 
− 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 та майстер-класів з провідними іноземними і 

вітчизняними науковцями та викладачами вищих навчальних закладів, 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. 
 
Наукова та дослідницька робота проводиться студентами за трьома секціями:  
1. Академічне підприємництво: погляд студента 
2. Інклюзивна економіка через знання та інновації  
3. Інвестиційний менеджмент 
За результатами проведених досліджень у 2017-2018 навчальному році:  
За секцією «Академічне підприємництво: погляд студента»: 
щодо впровадження академічного підприємництва в університеті студентами 

обґрунтовано та запропоновано:  
– ідеї щодо заснування бізнесу в сферах, які вимагають академічних знань;  
– перші кроки для запровадження академічного підприємництва в університеті. 
За секцією «Інклюзивна економіка через знання та інновації»:  
студентами презентовано підходи до інклюзивного розвитку, які базуються на 

принципах: розумного, сталого та інклюзивного (всеохоплюючого) зростання (зростання 
економіки, що ґрунтується на знаннях та інноваціях; сприяння більш ефективному 
використанню ресурсів; стимулювання економіки з високим рівнем зайнятості, та подолання 
бідності).   

За секцією «Інвестиційний менеджмент»: 
студентами ініційовано розширення умов: 
– для розроблення студентських проектів; 
– для впровадження підтримки студентських проектів; 
– для проходження студентських практик і стажувань для на буття практичного досвіду 

в сфері бізнесу; 
–  для подальшого працевлаштування.  
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ІІІ. Заходи проведені гуртком за участі представників гуртка: 
 

1. Робота над студентським проектом 
Протягом першого та на початку другого семестру гуртківці на засіданнях працювали 

над проектом створення коворкінг-центру «Agrospace», який пропонується відкрити у 10 
корпусі НУБІП. 12 грудня 2017 року представляли його на Конкурсі студентських 
інвестиційних проектів, який організувала кафедра виробничого та інвестиційного 
менеджменту, де отримали відзнаку «Кращий соціальний проект» 
(https://nubip.edu.ua/node/40628)  

2. Участь у науково-практичних заходах: 
– Міжнародній науково-практичній конференції «Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору», 9-
10 листопада 2017 р. (https://nubip.edu.ua/node/39188 ); 

– 71-ій науково-практичній студентській конференції «Сучасні виклики у розвитку 
менеджменту і маркетингу аграрного сектору економіки України», 23 листопада 2017 р. 
(https://nubip.edu.ua/node/39880);  

- Конференції наукової молоді «Економічне майбутнє України» (Young Scientists 
Conference), організованій Українською асоціацією Римського клубу спільно з иївським 
міжнародним економічним форумом 30 березня 2018 р (https://nubip.edu.ua/node/45062); 

- Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 
учених «Роль молоді у розвитку АПК України», 26-27 квітня 2018 р. 
(https://nubip.edu.ua/node/46352); 

- 82-ій науково-технічній та науково-методичній конференції Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету, 7-11 травня 2018 р; 

- Всеукраїнському студентському конкурсі-2017 «SDG in Ukraine: Look of new 
Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)», який відбувся в 
декілька етапів протягом жовтня-грудня 2017 року (https://nubip.edu.ua/node/37579 та 
https://nubip.edu.ua/node/40998 ); 

-  Всеукраїнському фестивалі інновацій організованому МОН України разом з КНУ ім. 
Т. Шевченка, 27 вересня 2017 року (https://nubip.edu.ua/node/36808);  

- Міжнародному Форумі «INNOVATION MARKET», 21-24 листопада 2017 року 
(https://nubip.edu.ua/node/40041);  

– Двох розширених засіданнях комітету Верховної Ради України з питань промислової 
політики та підприємництва: перше – в рамках Круглого столу «Україна: Інструменти 
енергонезалежності та промисловий розвиток», 13 листопада 2017 р. 
(https://nubip.edu.ua/node/39349), друге – під час обговорення за круглим столом на тему: 
«Купуй українське, плати українцям», 30 листопада 2017 р (https://nubip.edu.ua/node/40163); 

- І етапі конкурсу інвестиційних проектів з проектом «Створення студентського 
коворкінг–центру «AGROSPACE», 12 грудня 2017 р (https://nubip.edu.ua/node/40624);  

- Акселераторі Startup 101 by MHP, організованому в іноваційним парку UNIT.City 16 
лютого 2018 р (https://nubip.edu.ua/node/42754);  

- практичному семінарі-тренінгу по заповненню заявок в системі Enterprise Europe 
Network (ENN) з пошуку партнерів для реалізації проектів та розширення бізнесу в Європі за 
програмою COSME, 21 березня 2018 р (https://nubip.edu.ua/node/44497);  

- здобули перемогу у ІІІ міжвузівському студентському фінансовому турнірі, який 
організовував Університет державної фіскальної служби України 23 березня 2018 р 
(https://nubip.edu.ua/node/44624).  

3. Зустрічі, лекції  та майстер-класи з: 
– Хенком Доннерсом – доктором економічки, екс-міністром фінансів Королівства 

Нідерланди, консультантом Кабінету Міністрів України з питань оподаткування, вересень-
листопад 2017 р. (https://nubip.edu.ua/node/35827, https://nubip.edu.ua/node/37703, 
https://nubip.edu.ua/node/37890);  

https://nubip.edu.ua/node/40628
https://nubip.edu.ua/node/39188
https://nubip.edu.ua/node/39880
http://www.clubofrome.org.ua/golovna/ysc/
http://www.clubofrome.org.ua/golovna/ysc/
https://nubip.edu.ua/node/45062
https://nubip.edu.ua/node/46352
https://nubip.edu.ua/node/37579
https://nubip.edu.ua/node/40998
https://nubip.edu.ua/node/36808
https://nubip.edu.ua/node/40041
https://nubip.edu.ua/node/39349
https://nubip.edu.ua/node/40163
https://nubip.edu.ua/node/40624
http://unit.city/
https://nubip.edu.ua/node/42754
https://nubip.edu.ua/node/44497
https://nubip.edu.ua/node/44624
https://nubip.edu.ua/node/35827
https://nubip.edu.ua/node/37703
https://nubip.edu.ua/node/37890
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– Володимиром Вовком – Генеральним директором благодійного фонду Георгія 
Логвинського «Інноваційні технології майбутнього» на тему: «Креативне мислення», 
вересень 2017 р (https://nubip.edu.ua/node/36528); 

– Габріелем Чинарро – представником інституту менеджменту та адміністрування 
(Франція), жовтень 2017 р. (https://nubip.edu.ua/node/39179);  

– Лисенко Маріанною – керівником відділу по роботі з партнерами Brand4U, 
сертифікованим бізнес-тренером IPS, членом клубу професійних переговірників 
TicketForEventUa на тему «Time-management», жовтень 2017 р. 
(https://nubip.edu.ua/node/37707); на тему «Мотивуй мене, якщо зможеш», березень 2018 р. 
(https://nubip.edu.ua/node/45617) 

- Антоном Сподіним – Директором компанії «Інтен», бізнес-тренером з розвитку на 
тему: «Методика швидкочитання і мегапамяті у менеджменті», листопад 2017 р 
(https://nubip.edu.ua/node/39820); 

- Катериною Алексеєвою – доцентом кафедри виробничого та інвестиційного 
менеджменту на тему: «Negotiations» («Перемовини»), лютий 2018 р 
(https://nubip.edu.ua/node/43355); 

- Веронікою Іващенко – тренером по саморозвитку на тему: «Робота мрії. Як знайти 
свою справу через самопізнання» (https://nubip.edu.ua/node/47239).  

 
IV. Кількість членів гуртка 

 
У роботі гуртка на постійній основі беруть участь 47 студентів факультету аграрного 

менеджменту (спеціалізації «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними 
проектами», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій і 
адміністрування», «Маркетинг»): https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u282/2017-
2018_kvim_sklad_gurtka.pdf.   

  
№ П.І. студента Факультет, спеціалізація, курс, група 
1.  Авраменко Юлія ФАМ, МОіА к3 гр.3 
2.  Беспалько Анна ФАМ, УІД, маг.к.1 
3.  Богнат Анастасія ФАМ, УІД, маг.к.1 
4.  Борсенко Валентина  ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
5.  Вернигора Ольга ФАМ, МО к.4 гр.3 
6.  Горкун Тетяна ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
7.  Гринішин Іван ФАМ, УІД, маг.к.1 
8.  Данч Ольга ФАМ, УІД, маг.к.1 
9.  Завадська Ольга ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
10.  Калііман Юліана ФАМ, УІД, маг.к.1 
11.  Карповець Іван  ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
12.  Кірієнко Катерина ФАМ, МЗД (англ.) к3 гр.6 
13.  Кошель Вікторія  ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
14.  Кривенко Костянтин ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
15.  Кримська Катерина ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
16.  Лазарищак Ольга ФАМ, УІД, маг.к.1 
17.  Левицька Анастасія ФАМ, Макр к3 гр.1 
18.  Люклянук Світлана ФАМ, Макр к3 гр.1 
19.  Макаревич Артем ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
20.  Маковський Максим ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
21.  Мірзаханов Андрій ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
22.  Миргородська Дарина ФАМ, МЗД к3 гр.4 
23.  Моісеєнко Анастасія ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 

https://nubip.edu.ua/node/36528
https://nubip.edu.ua/node/39179
https://nubip.edu.ua/node/37707
https://nubip.edu.ua/node/39820
https://nubip.edu.ua/node/43355
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u282/2017-2018_kvim_sklad_gurtka.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u282/2017-2018_kvim_sklad_gurtka.pdf
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№ П.І. студента Факультет, спеціалізація, курс, група 
24.  Недашківська Анастасія ФАМ, МЗД (англ.) к3 гр.6 
25.  Новосельцев Юрій ФАМ, УІД, маг.к.1 
26.  Носовець Аліна  ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
27.  Палій Влада ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
28.  Присяжнюк Анастасія ФАМ, МЗД к3 гр.5 
29.  Решетнікова Світлана ФАМ, МЗД к3 гр.5 
30.  Сарака Оксана ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
31.  Соломаха Денис ФАМ, УІД, маг.к.1 
32.  Стеценко Юрій ФАМ, УІД, маг.к.1 
33.  Сухобок Наталія ФАМ, МЗД к3 гр.4 
34.  Сухобок Наталія ФАМ, МЗД к3 гр.4 
35.  Стась Олександра ФАМ, МЗД (англ.) к3 гр.6 
36.  Талан Анастасія ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
37.  Тараненко Катерина ФАМ, МО к.4 гр.3 
38.  Тарасова Юлія ФАМ, МЗД  к3 гр.5 
39.  Терещенко Лілія ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
40.  Терлик Ярослав  ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
41.  Ткачук Марія ФАМ, МЗД (англ.) к3 гр.6 
42.  Трухан Юрій ФАМ, МЗД (англ.) к3 гр.6 
43.  Шаміна Анастасія ФАМ, МЗД к3 гр.5 
44.  Швед Діана ФАМ, УІД, маг.к.1 
45.  Шевчук Ірина ФАМ, УМБ (англ.) к3 гр.7 
46.  Штандер Ірина ФАМ, МЗД к3 гр.4 
47.  Янкова Ірина ФАМ, Макр к3 гр.1 

 
V. Кількість студентів, залучених до роботи гуртка (не членів гуртка) 

 
У лекціях, семінарах-диспутах, зустрічах з іноземними викладачами та інших заходах, 

які проводилися гуртком, брали участь також студенти 1-х, 2-х та 4-х курсів факультету 
аграрного менеджменту. 

За звітний період до роботи гуртка, залучалися близько 60 студентів (не членів гуртка) 
факультету аграрного менеджменту та 3 студентів – представників Навчально-наукового 
інституту енергетики, автоматики і енергозбереження. 
 

VI. Результати роботи гуртка 
 

1. Кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка:  
Студентами підготовлено на заняттях гуртка та опубліковано 79 тез доповідей на 

науково-практичних конференціях. 
  

№ Назва Видавництво Автори 
1.  Використання 

тарифних квот у 
зовнішній торгівлі 

України з ЄС 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Долід С.А., 
Власенко Т.О. 

2.  Перспективи 
розвитку м’ясного 

скотарства в Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Нечипоренко 
В.А.,  

Шинкарук Л.В 
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3.  Роль реформ у 
розвитку аграрного 

сектору України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Пономарьова 
О.В.,  

Власенко Т.О 

4.  Розвиток сімейних 
фермерських 
господарств в 

Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Яценко А.М., 
Власенко Т.О. 

5.  Експортний 
потенціал зернової 
галузі україни та 

ефективність його 
використання 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Турчанівська 
О.О., 

Барановська І.В. 

6.  Особливості 
венчурного 

фінансування та стан 
реалізації його у 

вітчизняному АПК 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Кошель В.В., 
Лобунець Т.В. 

7.  Проблеми 
екологізації 

агропромислового 
виробництва 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Дорош К.Г., 
Лобунець Т.В. 

8.  Планування та 
прогнозування 

діяльності 
сільськогосподарськ

их підприємств 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Мішура А.П., 
Мостенська Т.Г 

9.  Управління 
персоналом в 

системі 
операційного 
менеджменту 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Мороз Л.Е., 
Луцков В.О. 

10.  Ключові проблеми 
та стратегічні цілі 

розвитку аграрного 
сектору економіки 

України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Гончарук Н. М., 
Орехівський 

В.Г. 

11.  Тенденції розвитку 
світового ринку 

зерна 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Дмитрюк Т.С., 
Барановська І.В. 

12.  Напрями розвитку 
зовнішньої торгівлі 
України з країнами 

Африки 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Середа К.В., 
Барановська І.В. 

13.  Основні проблеми 
стратегічного 

розвитку АПК в 
Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Калііман Ю.О., 
Лобунець Т.В. 
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14.  Стратегія 
диверсифікації 

сільськогосподарськ
ого виробництва 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Вернигора О.В., 
Шинкарук Л.В. 

15.  Ініціація молоддю 
підприємництва в 

університетах 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

В’юк О.С., 
Шинкарук Л.В. 

16.  Потенційні 
можливості розвитку 

ринку органічної 
продукції в Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Горовець К.С., 
Орехівський 

В.Г. 

17.  Інституційне 
забезпечення 
стратегічного 
розвитку АПК 

України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Рябцун Г.І., 
Орехівський 

В.Г. 

18.  Aims system as a key 
to strategic 

development of 
agroindustial complex 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Televiak T., 
Orekhivskyi V.G. 

19.  Особливості 
інвестиційного 
забезпечення 

розвитку 
органічного 

агровиробництва в 
Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. Грибенко Д.О., 

Барановська І.В 

20.  Аналіз рейтингу 
інвестиційних 

проектів на ринках 
Європи, Азії та 

США 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Дзивічкевич 
О.О., Шинкарук 

Л.В. 

21.  Особливості 
залучення іноземних 

інвестицій в АПК 
України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Іванчикова Н.О., 
Барановська І.В. 

22.  Сприяння держави 
для залучення 

іноземних інвестицій 
в розвиток 
сільського 

господарства 
України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Миргородська 
Д.О., Лобунець 

Т.В. 

23.  Інвестиційне 
забезпечення 

інновацій в АПК 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Швед Д.О., 
Шинкарук Л.В. 

24.  Інвестиційні 
особливості на 

ринку хліба 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Владімірова 
В.А., Луцков 

В.О. 
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25.  Сучасні підходи до 
розробки 

інвестиційної 
політики 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Жуковський 
Д.М., Луцков 

В.О. 

26.  Шляхи підвищення 
інвестиційної 

привабливості ПАТ 
«Миронівський 

ЗВКК» 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Куценко Д.І., 
Ралко О.С. 

27.  Застосування 
проектного підходу 

до відкриття 
закладів 

громадського 
харчування 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Федченко Н.А., 
Ралко О.С. 

28.  Необхідність 
впровадження 

систем управління 
логістичною 

системою 
підприємства для 

підвищення 
ефективності його 
функціонування 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. Шумак Ю.О., 

Ралко О.С. 

29.  Інвестиційна 
діяльність в АПК 

України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Золоторучко 
А.О., 

Орехівський В.Г 

30.  Великий шовковий 
шлях як одна із 
альтернативних 

інвестиційних форм 
співробітництва між 

Україною та 
Китайською 
Народною 

Республікою 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. Колодич В.С., 

Власенко Т.О. 

31.  Краудфандинг як 
джерело 

фінансування 
проектів 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Палій В.О., 
Лобунець Т.В. 

32.  Щодо грантового 
фінансування 

проектів 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Сарака О.Д., 
Лобунець Т. В. 

33.  Соціальне 
інвестування – засіб 

вирішення 
соціальних проблем 
суспільства України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Падалка О.С., 
Орехівський В.Г 
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34.  Складання бізнес-
планів: особливості 

та задачі 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Богнат А., 
Мостенська Т.Л 

35.  
Project management 

in agriculture 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Nahornyi S.O., 
Orekhivskyi V.G. 

36.  Визначення 
пріоритетних 

напрямів 
підвищення рівня 

соціального захисту 
сільської молоді 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Міняйло В. М., 
Орехівський В.Г 

37.  Соціально-
економічні проблеми 
розвитку сільських 
територій та шляхи 

їх вирішення 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Вакуленко О.О., 
Лобунець Т.В. 

38.  Формування 
концепції 

інноваційної 
інтегрованої системи 

освіти для АПК 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

Балацька О.С., 
Власенко Т.О. 

39.  Центр професійного 
розвитку як елемент 
підвищення якості 

підготовки 
спеціалістів 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 
матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-
27 квітня 2018 р. К., 2018. – 254 с. 

ГрищенкоА.О., 
Ралко О.С. 

40.  Сталий розвиток 
сільського 

господарства в 
умовах глобалізації 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Левицька А.В. 
Шинкарук Л.В.  

41.  Характеристика 
стану внутрішнього 

та зовнішнього 
ринків продукції 

птахівництва 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Євдакова Д.В. 
Шинкарук Л.В.  

42.  Особливості 
розвитку 

птахівництва та 
ринку м’яса птиці в 

Україні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Юрій Е.О., 
Мостенська Т.Л. 

43.  Особливості 
визначення 

екологічних та 
природно-кліматичні 

ризиків 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Скопенко Н.С., 
Новак В.О., 

Мостенська Т.Л. 
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44.  Взаємозалежність 
маркетингової та 

фінансової стратегій 
підприємства 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Удворгелі К.Є., 
Мостенська Т.Л. 

45.  Маркетингова 
товарна політика як 
чинник підвищення 

конкуренто-
спроможності 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Соколовська В.М., 
Мостенська Т.Л. 

46.  Формування 
вертикально 
інтегрованих 

структур в 
аграрному секторі 

України 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Акулович Ю.А. 
Луцков В.О.,   

47.  Рівні управління 
інвестиційною 
діяльністю в 
національній 

економіці 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Калііман Ю.О. 
Луцков В.О., 

48.  Роль вертикально 
інтегрованих 

агрохолдингів в 
Україні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Міняйло В.М. 
Луцков В.О., 

49.  
Ринок ягідних 

культур в Україні та 
світі 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Луцков В.О. 
Шевчук І.А.,   

50.  

Моделі розвитку 
ринку оренди землі 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Старостіна Н.С., 
Барановська І.В. 

51.  Сучасні проблеми 
управління 
персоналом 

підприємства 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Міняйло В.М. 
Власенко Т.О. 

52.  Актуальні проблеми 
управління 

витратами компанії в 
сучасних умовах 
господарювання 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Золоторучко А.О. 
Власенко Т.О. 

53.  
Сучасні проблеми 

управління 
персоналом 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Балацька Я.О., 
Власенко Т.О. 
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54.  Новітні підходи до 
забезпечення 
ефективного 
використання 
робочого часу 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Линник М.М., 
Власенко Т.О. 

55.  
Сучасні проблеми 

управління 
персоналом 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Іванчук Я.О. 
Власенко Т.О. 

56.  Стратегія розвитку 
сільського 

господарства 
України в контексті 

викликів глобалізації 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Рябченко А.В., 
Власенко Т.О. 

57.  Підвищення рівня 
життя як один з 

позитивних 
наслідків 

глобалізації 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Акулович Ю.А., 
Власенко Т.О. 

58.  
Делегування - ключ 

ефективного 
менеджменту 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Горкун Т. В.,   
Лобунець Т.В. 

59.  
Принципи 

формування 
ефективної команди 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Палій В.О.,   
Лобунець Т.В. 

60.  

Ключові проблеми 
вітчизняного АПК 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Сарака О.Д.,  
Лобунець Т.В. 

61.  
Сучасні проблеми 
інвестування АПК 

України 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Миргородська 
Д.О., 

Лобунець Т.В. 

62.  Впровадження 
стратегії 

антикризового 
управління  на 
підприємстві 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Мельнікович Є.О., 
Алексеєва К.А. 

63.  Впровадження 
ефективної кадрової 

політики на 
підприємстві як 

метод антикризового 
управління 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Гурінчук Д.В., 
Алексеєва К.А. 
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64.  
Значення управління 
персоналом в умовах 

кризи 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Восколупов В.В., 
Алексеєва К.А. 

65.  Впровадження 
інноваційних заходів 

та інформаційних 
технологій в систему 

антикризового 
управління 

підприємством 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Іващенко О.О., 
Алексеєва К.А. 

66.  Управління 
виробничим ризиком 

в умовах 
економічної кризи 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Харченко А.С., 
Алексеєва К.А. 

67.  Сучасні проблеми 
управління 

персоналом на 
підприємстві 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Тарасова Ю.О., 
Кірієнко К.С., 

Ралко О.С. 

68.  Профорієнтація 
молоді як механізм 

формування 
свідомого 

професійного вибору 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Грищенко А.О., 
Ралко О.С. 

69.  Сучасний стан і 
проблеми екологічно 
чистої (органічної) 
продукції в Україні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Лазарищак О.В., 
Ралко О.С. 

70.  Перспективи 
розвитку проектів у 

сфері переробки 
сміття в Україні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Кириленко Є.Д., 
Ралко О.С. 

71.  Роль формування 
ефективної 

проектної команди 
при реалізації 

проекту 

VI Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Наукові дослідження: перспективи 
інновацій у суспільстві і розвитку технологій», 

24-25 листопада 2017 р. – Харків : Наукове 
партнерство «Центр наукових технологій», 2017 

Михайлюк О.О., 
Ралко О.С. 

72.  Формування 
проектної команди 
як запорука успіху 

проекту 
 

XІV Міжнародна конференція «Перспективні 
напрямки наукових досліджень» 4 листопада 

2017 р. : Наукове партнерство «Центр наукових 
технологій», 2017. 

Федченко Н.А., 
Ралко О.С. 

73.  Підтримання 
конкурентоспромож

ності в умовах 
глобалізації 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Мальчик О.М., 
Мостенська Т.Г. 



12 

74.  
Ризик-менеджмент в 

управлінні ІТ-
стартапів 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Камлук І.Ф., 
Мостенська Т.Г. 

75.  Структури 
управління 

організацією у сфері 
інформаційних 

технологій 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 
глобальні тенденції, можливості України та роль 
агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 листопада 

2017 р. – К., 2017 

Іноземцева А.О., 
Мостенська Т.Г. 

76.  Впровадження 
системи контролінгу 

на підприємствах 
АПК України 

5-та Міжнародна наукова конференція «Сучасні 
проблеми управління: економіка, освіта, охорона 

здоров'я і фармація»,26-29 жовтня 2017 р, м 
Ополє, Республіка Польща. 

Дробот Н.,  
Яцюк В. 

77.  

Заробітна плата як 
матеріальна 
мотивація 
працівника 

Інноваційні тенденції сьогодення в сфері 
природничих, гуманітарних та точних наук [текст]: 

матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції 17 жовтня 2017 року у м. Івано-

Франківськ / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО 
«Європейська наукова платформа». - Одеса: 

Друкарня «Друкарик»., 2017. - Т.1.  – С. 32–34. 

Полюхович В.М., 
Орехівський В.Г. 

78.  

Керівник у сучасній 
моделі ефективного 

бізнесу 

Інноваційні тенденції сьогодення в сфері 
природничих, гуманітарних та точних наук [текст]: 

матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції 17 жовтня 2017 року у м. Івано-

Франківськ / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО 
«Європейська наукова платформа». - Одеса: 

Друкарня «Друкарик»., 2017. - Т.1.   – С. 35–36. 

Заболотна С.П., 
Орехівський В.Г. 

79.  
Коучинг як 

ефективний метод 
керівництва 
командою 

працівників 

Інноваційні тенденції сьогодення в сфері 
природничих, гуманітарних та точних наук [текст]: 

матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції 17 жовтня 2017 року у м. Івано-

Франківськ / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО 
«Європейська наукова платформа». - Одеса: 

Друкарня «Друкарик»., 2017. - Т.1.  – С. 37–39. 

Лозоцька К.С., 
Орехівський В.Г. 

 
2. Кількість статей членів гуртка, опублікованих у наукових виданнях: 

Назва Видавництво Автори 
Наукові підходи до 

формування та управління 
проектною командою 

Молодий  вчений. – 2018. – №5 (57) Калііман Ю. О., 
Ралко О. С.   

 
 
3. Виступи студентів-учасників гуртка на семінарах, конференціях 
Студентами підготовлено 26 доповідей, які вони представили на науково-практичних 

конференціях, семінарах тощо:  
№ Назва доповіді Захід Автори 

1 
Управління 

персоналом в умовах 
обмежених ресурсів 

80-а міжнародна студентська наукова 
конференція, ХНАДУ 2-6 квітня 2018 р. Гончарук Н., 

Орехівський В.Г 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/57/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/57/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/57/
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№ Назва доповіді Захід Автори 
 

2 
 

Менеджмент 
трудових ресурсів та 
науково- технічний 

розвиток підприємств 

80-а міжнародна студентська наукова 
конференція, ХНАДУ 2-6 квітня 2018 р. Золоторучко А., 

Орехівський В.Г 

3 Менеджмент 
аграрних підприємств 

80-а міжнародна студентська наукова 
конференція, ХНАДУ 2-6 квітня 2018 р. 

Король І., 
Орехівський В.Г 

4 Сучасні підходи 
мотивації персоналу 

80-а міжнародна студентська наукова 
конференція, ХНАДУ 2-6 квітня 2018 р. 

Міняйло В., 
Орехівський В.Г 

5 
Формування сучасних 

організаційних 
структур підприємств 

80-а міжнародна студентська наукова 
конференція, ХНАДУ 2-6 квітня 2018 р. Нагорний С., 

Орехівський В.Г 

6 

Особливості 
менеджменту 

персоналу в аграрних 
підприємствах 

80-а міжнародна студентська наукова 
конференція, ХНАДУ 2-6 квітня 2018 р. Рябченко А., 

Орехівський В.Г 
 

7 
Корпоративна 

культура аграрних 
компаній 

80-а міжнародна студентська наукова 
конференція, ХНАДУ 2-6 квітня 2018 р. Горкун Т., 

Лобунець Т.В. 

8 

Системний підхід до 
управління 

інвестиційною 
діяльністю 

підприємства 

80-а міжнародна студентська наукова 
конференція, ХНАДУ 2-6 квітня 2018 р. Калііман Ю., 

Луцков В.О. 

9 

Пріоритети державної 
політики України 

щодо вирощування 
зернових культур 

80-а міжнародна студентська наукова 
конференція, ХНАДУ 2-6 квітня 2018 р. Кошель В., 

Шинкарук Л.В. 

10 

Role of soybean 
production in 

European  
sustainable agriculture 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Nelen P.,  
Lobunets T. 

11 

Актуальні проблеми 
управління 

корпораціями в 
Україні 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Балацька Я.О., 
Лобунець Т.В. 

12 

Сучасні підходи до 
стратегічного 

управління аграрних 
підприємств 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Вакуленко О.О.,  
Лобунець Т.В. 

13 

Відновлювальні 
енергоресурси: 

теоретичні підходи 
та можливості 

України 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Вернигора О.В., 
Шинкарук Л.В. 

14 
Корпоративна 

культура аграрних 
компаній 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Горкун Т. В., 
Лобунець Т.В. 
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15 

Мотивація та 
стимулювання 

працівників 
аграрних 

підприємств 
 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Долгополова А., 
Дробот Н.М. 

16 

Формування системи 
управління якістю 

аграрного 
підприємства в 

сучасних умовах 
господарювання 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Дорош К.Г., 
Лобунець Т.В. 

17 

Підвищення рівня 
конкурентоспромож

ності аграрних 
підприємств шляхом 

поліпшення 
маркетингової 

орієнтації 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. Євдакова Д.В., 

Лобунець Т.В. 

18 

Системний підхід до 
управління 

інвестиційною 
діяльністю 

підприємства 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Калііман Ю.О., 
Луцков В.О. 

19 

Практичне значення 
принципу Парето в 

управлінні 
підприємством 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Картава Н., 
Дробот Н.М. 

20 

Приорітети 
державної політики 

України щодо 
вирощування 

зернових культур 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Кошель В.В., 
Оріхівський В.Г. 

21 

Організація 
виробничого 

обслуговування 
сільськогосподарських 

підприємств 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Палій В.О., 
Лобунець Т.В. 

22 

Необхідність 
реалізації  

інноваційних 
підходів в Україні 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Савельєв В.І., 
Шинкарук Л.В. 

23 
Виробництво 

соняшникової олії в 
Україні 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Сарака О.Д., 
Лобунець Т.В. 

24 
Розвиток 

управлінського 
консалтингу 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Сидор О.,  
Дробот Н.М. 
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25 
Маркетингова 

політика аграрних 
підприємств 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Ситниченко В.С., 
Лобунець Т.В. 

26 

Особливості 
управління 
персоналом 

сільськогосподарських 
підприємств 

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 
України», 23 листопада 2017 р. 

Шевчук І.А., 
Лобунець Т.В. 

 
4. Кількість студентів-учасників гуртка в Міжнародних та Всеукраїнських 

наукових студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт, турнірах: 

1 місце - у ІІІ міжвузівському студентському фінансовому турнірі, який 
організував Університет державної фіскальної служби України, здобула команда дівчат 
«Кмітливі леді» у складі Тараненко Катерини, Вернигори Ольги, Кримської Катерини та 
Недашківської Анастасії 

Відзнака – у Всеукраїнському студентському конкурсі «SDG in Ukraine: Look of new 
Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)», що відбувся в 
декілька етапів протягом жовтня-грудня 2017 року 

 
5. Забезпечення діяльності web-сторінки гуртка: https://nubip.edu.ua/node/23742.  
 

VII. Стратегія розвитку студентського наукового гуртка  
у 2017/2018 навчальному році 

 
За секцією «Інклюзивна економіка через знання та інновації»: 
– поглиблення знань, набуття та вдосконалення навиків застосування інструментарію 

наукових досліджень;  
– участь у студентських, всеукраїнських та міжнародних наукових-практичних 

конференціях, семінарах, та круглих столах; 
–  розширення наукової тематики досліджень та популяризація їх результатів у 

публікаціях у наукових журналах;  
– участь у заходах органів державної влади та бізнес-форумах; 
За секцією «Академічне підприємництво: погляд студента» запровадити: 

– 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 набуття практичного досвіду в 

сфері бізнесу; 
За секцією «Інвестиційний менеджмент»: 
– участь в професійних форумах, відвідування інноваційних центрів, технологічних 

виставок тощо;   
– розроблення та презентація інвестиційних проектів з пошуком джерел їх подальшого 

фінансування; 
– проведення конкурсу на кращий інвестиційний проект. 
 

 
Керівник гуртка, 
доцент кафедри виробничого  
та інвестиційного менеджменту, к.е.н.                  Т.В. Лобунець 
 

https://nubip.edu.ua/node/23742
https://nubip.edu.ua/node/27867
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