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ОСНОВНА 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:
 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.



секція

Академічне 

підприємництво:

погляд студента

секція 

Інклюзивна

економіка через 

знання та інновації 

секція 

Інвестиційний та 

проектний 

менеджмент
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1. Здобутки студентського наукового гуртка за 2019-2020 н. р.

Перемоги та нагороди

Відзнаки:
- І місце Гудим Катерина, ІІ місце Галиця Ольга в І 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «ІНВЕСТУВАННЯ»

- Всеукраїнський конкурс студентських проєктів 

«Від ідеї до успіху»

Участь у науково-

практичних заходах

1 - Виїзне засідання на ДП «Радомілк» 

Житомирської області

1 Міжнародна науково – практична конференція

1 Всеукраїнська науково - практична конференції

1 – Виїзне засідання в Національному інституті

стратегічних досліджень

1 - Всеукраїнський конкурс студентських проєктів 

«Від ідеї до успіху»

Публікації

31 теза доповідей та 

30 доповідей на науково-практичних 

конференціях 

4 статті у наукових виданнях
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Виїзне засідання на ДП «Радомілк» Житомирська 

область, 28 жовтня  2019 року



ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні 

тенденції, можливості України та роль агропродовольчого

сектору»,  21-22 листопада 2019 р



І етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 

«ІНВЕСТУВАННЯ»

26 лютого 2020 року



5 березня 2020 р. 



Всеукраїнський конкурс студентських проєктів

«Від ідеї до успіху», 29 квітня 2020 р. 

Равликова ферма

Good vitamins
Бізнес-план теплиці з використанням 

гідропонної технології

Конкурсна комісія



ІV Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція

студентів, аспірантів і молодих вчених

«РОЛЬ МОЛОДІ У РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ», 5 травня 2020 р.





Проект  «Розмовний клуб англійської мови 

культурного та освітнього спрямування»
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Кравчук А., Гончарук А.,

Пономаренко В.

Мета проекту:

створення мовного

осередку для студентів

Нaціонaльного

Університету  

Біоресурсів і 

Природокористувaння

Укрaїни

щоб підвищити знання

з англійської мови.



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 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;
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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


Ми запрошуємо Вас до вступу в магістратуру за 

спеціальністю

073 «Менеджмент» на сучасну освітню 

програму «Управління інвестиційною діяльністю та 

міжнародними проектами»
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«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 
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


