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І. НАЗВА ГУРТКА:    «МЕНЕДЖМЕНТ І СЬОГОДЕННЯ»  

(кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту) 

 

ІІ. ЗВІТНИЙ ПЕРІОД: 2019-2020 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 2019-2020 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 
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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.  

 

 

 

ІV. КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ ГУРТКА 
 

У роботі гуртка на постійній основі беруть участь 34 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/u317/sklad_gurtka_2019-

2020_1.pdf 

  

№ П.І.Б. студента Факультет, спеціалізація, курс, група 

1.  Андрійчук Людмила ФАМ, УІД, маг.к.1 

2.  Анішвілі Іраклій ФАМ, УІД, маг.к.1 

3.  Барабаш Марина ФАМ, УІД, к. 4 гр.3 

4.  Батько Андрій ФАМ, УІД, к. 4 гр.3 

5.  Богомол Марія ФАМ, УІД, маг.к.2 

6.  Борсенко Валентина ФАМ, УІД, маг.к.1 

7.  Васильченко Максим ФАМ, УІД, маг.к.2 

8.  Вдовиченко Марина ФАМ, УІД, маг.к.2 

9.  Галиця Ольга ФАМ, УІД, к. 4 гр.3 

10.  Гудим Катерина ФАМ, УІД, к. 4 гр.3 

11.  Дісковський Дмитро ФАМ, УІД, маг.к.2 

12.  Іськова Ольга ФАМ, УІД, маг.к.1 

13.  Карпенко Діана ФАМ, УІД, маг.к.2 

14.  Коноз Олександра ФАМ, УІД, маг.к.2 

15.  Кошель Вікторія  ФАМ, УІД, маг.к.1 

16.  Красноштан Олександр ФАМ, УІД, к. 3 гр.3 

17.  Лащів Христина ФАМ, УІД, маг.к.2 

18.  Макаревич Артем ФАМ, УІД, маг.к.1 

19.  Макаревич Лілія ФАМ, УІД, маг.к.1 

20.  Марченко Інна ФАМ, УІД, маг.к.2 

21.  Моісеєнко Анастасія ФАМ, УІД, маг.к.1 

22.  Негоденко Сергій ФАМ, УІД, маг.к.1 

23.  Палій Влада ФАМ, УІД, маг.к.1 

24.  Позняк Мар’яна  ФАМ, УІД, маг.к.1 

25.  Потапенко Артур ФАМ, УІД, к. 3 гр.3 

26.  Пуляк Анастасія ФАМ, УІД, маг.к.2 

27.  Рибаковська Оксана ФАМ, УІД, маг.к.2 

28.  Сарака Оксана ФАМ, УІД, маг.к.1 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u317/sklad_gurtka_2019-2020_1.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u317/sklad_gurtka_2019-2020_1.pdf
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29.  Семоненко Нікіта ФАМ, УІД, маг.к.2 

30.  Тагієва Валентина ФАМ, УІД, маг.к.1 

31.  Харченко  Ярослав ФАМ, УІД, маг.к.1 

32.  Чепурний Владислав ФАМ, УІД, маг.к.2 

33.  Чехун Юлія ФАМ, УІД, к. 4 гр.3 

34.  Шульга Ірина ФАМ, УІД, маг.к.2 

 

 

 

V. ЗАХОДИ ПРОВЕДЕНІ ГУРТКОМ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ 

ГУРТКА: 

 
1. Участь у науково-практичних заходах: 

– Виїзне засідання - тренінг-курсу на ДП «Радомілк» Житомирської області, 28 жовтня  

2019 року (https://nubip.edu.ua/node/66921); 

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору», 

21-22 листопада 2019 р. (https://nubip.edu.ua/node/67738); 

- Участь у роботі круглого столу, присвяченому питанням визначення пріоритетів 

розвитку українського експорту до Канади в межах Експортної стратегії України в 

Національному інституті стратегічних досліджень, 5 березня 2020 р. 

(https://nubip.edu.ua/node/72631) 

- Всеукраїнський конкурс студентських проєктів «Від ідеї до успіху», який відбувся в 

режимі відео-конференції, що організувала та провела кафедра виробничого та 

інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту, 29 квітня 2020 р 

(https://nubip.edu.ua/node/76011) 

- ІV Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів і 

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

(https://nubip.edu.ua/node/76358) 

 

 

2. Зустрічі, лекції  та майстер-класи з: 

- Власенко Тетяна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту та 

Суханова Алла - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту обговорили 

план роботи на 2019-2020 н.р., а також провели тренінг з тайм-менеджменту під назвою 

«Самоменеджмент та самомотивація студента» 1 жовтня 2019 р. 

(https://nubip.edu.ua/node/64646) 

- Сова Олена - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, провела 

тренінг під назвою «Роль управлінського обліку в інтенсифікації виробничих процесів на 

підприємстві» 9 жовтня 2019 року (https://nubip.edu.ua/node/65205); 

- Дєліні Марина - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, 

провела ознайомчу лекцію-тренінг «Соціально-відповідальне інвестування: нові можливості 

для підприємств» 10 жовтня 2019р. (https://nubip.edu.ua/node/65232) 

-Лідією Василівною Шинкарук – завідувачем кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту та Дєліні Мариною - доцентом кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту, організована зустріч Голови Регламентного комітету Ради Європи, член 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, член Литовського парламенту, дипломатом 

Егідіусом Варейкісом  23 жовтня 2019 р (https://nubip.edu.ua/node/65994); 

- Аксентюк Мар’яна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, 

та Дєліні Мариною - доцентом кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, 

проведено тренінг від Юлії Мазур (project manager провідної ІТ-компанії «SoftServe»,) на 

https://nubip.edu.ua/node/66921
https://nubip.edu.ua/node/67738
https://nubip.edu.ua/node/72631
https://nubip.edu.ua/node/76011
https://nubip.edu.ua/node/76358
https://nubip.edu.ua/node/64646
https://nubip.edu.ua/node/65205
https://nubip.edu.ua/node/65232
https://nubip.edu.ua/node/65994
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тему: «Управління проектами: методологія та особливості бізнес-практики» 24 жовтня 

2019р. (https://nubip.edu.ua/node/66192) 

- Лідією Василівною Шинкарук – завідувачем кафедри виробничого та 

інвестиційного менеджменту та Сухановою Аллою - доцентом кафедри виробничого та 

інвестиційного менеджменту, Гаврилюком Віталієм - доцентом кафедри виробничого та 

інвестиційного менеджменту, був організований тренінг-курсу на ДП «Радомілк» 

Житомирської області, 28 жовтня  2019 р. (https://nubip.edu.ua/node/66921); 

- Сова Олена - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, провела 

панельна дискусія на тему: «Менеджмент і фінансовий механізм забезпечення стабільності 

економічного розвитку країни»., 1 листопада 2019 року (https://nubip.edu.ua/node/67005); 

- Дєліні Марина - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, 

проведено ділову гру «Ефективний управлінець» 11 лютого 2020р. 

(https://nubip.edu.ua/node/72618) 

- Титарчук Ірина - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту та 

Власенко Тетяна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту  прийняли 

участь у роботі круглого столу, присвяченому питанням визначення пріоритетів розвитку 

українського експорту до Канади в межах Експортної стратегії України в Національному 

інституті стратегічних досліджень, 5 березня 2020 р. (https://nubip.edu.ua/node/72631) 

- Титарчук Ірина - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту 

організувала лекцію – семінар Тетяни Даюб, викладача курсу "Інтернет-маркетинг" 

(напрямок SMM) в Комп'ютерній академії "ШАГ" 11 березня 2020 р. 

(https://nubip.edu.ua/node/72772); 

- Лідією Василівною Шинкарук – завідувачем кафедри виробничого та 

інвестиційного менеджменту та Дєліні Мариною - доцентом кафедри виробничого та 

інвестиційного менеджменту, був організований майстер-класу зі стрес-менеджменту від 

практикуючого психолога Олександри Кривонос, 26 березня 2020 р. 

(https://nubip.edu.ua/node/73915); 

-Лідією Василівною Шинкарук – завідувачем кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту та Совою Оленою - доцентом кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту, був організований вебінар на тему: «Ефективне управління проєктами» 

(бізнес-коуч Юрій Фрідман ‒ досвідчений фахівець Міжнародної федерації коучинга (ICF))    

3 квітня 2020 р. (https://nubip.edu.ua/node/74407); 

- Титарчук Ірина - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту 

організувала семінар на тему «22 pictures about Startups» з  Андрієм Заікіним, засновником 

і директором платформи Innovative Partnership та YEP Incubator 16 травня 2020 р. 

(https://nubip.edu.ua/node/76822); 

 

 

 

 

VI. 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 2-х, 3-х та 4-х курсів факультету 

аграрного менеджменту. 

За звітний період до роботи гуртка, залучалися близько 20 студентів (не членів гуртка) 

факультету аграрного менеджменту. 

 

 

 

https://nubip.edu.ua/node/66192
https://nubip.edu.ua/node/66921
https://nubip.edu.ua/node/67005
https://nubip.edu.ua/node/72618
https://nubip.edu.ua/node/72631
https://nubip.edu.ua/node/72772
https://nubip.edu.ua/node/73915
https://nubip.edu.ua/node/74407
https://nubip.edu.ua/node/76822
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VII. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГУРТКА 
 

1. Кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка: 

Студентами підготовлено на заняттях гуртка та опубліковано 31 тез доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

  

№ Назва Видавництво Автори 

1.  Трудова міграція як 

джерело 

забезпечення 

розвитку 

агропродовольчого 

сектору 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Дергач А.В.,  

Батько А. 

2.  Розвиток ринку 

фітнес послуг в 

умовах 

нестабільності 

економіки України 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Тагієва В. 

3.  

Розвиток ринку 

яблук в Україні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Іськова Ольга, 

Шинкарук Л.В. 

4.  

Гідропонна 

технологія: 

світовий досвід 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Кошель Вікторія 

5.  
Тенденції розвитку 

ринку здорового 

харчування в світі 

та Україні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Негоденко 

Сергій,  

Дєліні М.М. 

6.  

Аналіз ринку квітів 

в Україні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Сарака Оксана, 

Шинкарук Л.В. 

7.  
Космічні технології 

в аграрній сфері та 

їх запровадження в 

Україні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Цоколь О.П., 

Галиця Ольга 

8.  
Планування 

інвестиційної 

діяльності 

агропідприємства 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Алексеєва К. А., 

Гудим Катерина 
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№ Назва Видавництво Автори 

9.  Індекс 

інклюзивного 

розвитку як 

індикатор 

економічного 

зростання 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Дергач А.В., 

Барабаш Марина 

10.  

Доцільність 

створення центрів 

розвитку дитини 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Власенко Т.О.,  

Андрійчук 

Людмила 

11.  Використання 

цифрових 

технологій у 

креативних 

індустріях 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Власенко Т.О.,  

Позняк Мар’яна 

12.  

Особливості 

інклюзивного 

розвитку економіки 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Дергач А.В., 

Руденко 

Володимир 

13.  

Термодерево: нові 

властивості - нові 

можливості 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Суханова А.В.,  

Моісеєнко 

Анастасія 

14.  Оцінка 

інвестиційного 

клімату України та 

шляхи його 

покращення. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,  

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Андрійчук Л.Р., 

Сова О.Ю. 

15.  Креативна 

економіка як 

стратегічний 

вектор розвитку 

України. 

Роль молоді у розвитку АПК України: зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,     

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Моісеєнко А.Д., 

Сова О.Ю. 

16.  
Особливості 

становлення ринку 

землі в Україні. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,  

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Негоденко С.Д., 

Сова О.Ю. 

17.  Теоретичні засади 

формування 

аграрної політики в 

Україні. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Палій В.О., Сова 

О.Ю. 

18.  
Розвиток стартапів 

у креативній 

індустрії України. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,   

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Позняк М.В., 

Сова О.Ю. 
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№ Назва Видавництво Автори 

19.  Особливості 

вітчизняного ринку 

флористичної 

продукції. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Сарака О.Д., 

Сова О.Ю. 

20.  Сучасний стан 

фітнес-індустрії в 

Україні і 

перспективи її 

розвитку. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Тагієва В.О., 

Сова О.Ю. 

21.  
Стан та можливості 

агропромислового 

комплексу України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Андрійчук 

Людмила, 

Власенко Т.О. 

22.  
Вплив пандемії 

COVID-19 на 

економіку світу 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Негоденко 

Сергій,  

Дєліні М.М. 

23.  Стале сільське 

господарство: ніша 

для імпакт-

інвестування чи 

глобальний 

мегатренд 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Орехівський 

В.Г.,  

Галиця Ольга 

24.  
Ринок натуральної 

косметики в 

Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Палій Влада, 

Дєліні М.М. 

25.  

Ринок квітів в 

Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Сарака Оксана, 

Шинкарук Л.В. 

26.  
Розвиток фітнес 

індустрії в 

сучасних умовах 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Тагієва 

Валентина, 

Дєліні М.М. 

27.  Бізнес-план як 

складова успішного 

розвитку 

підприємства 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Дергач А.В., 

Барабаш Марина 

28.  Світовий досвід 

розвитку інновацій 

в ресторанному 

бізнесі 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Макаревич 

Лілія, Алексеєва 

К.А. 

29.  Перспективи 

розвитку ринку 

термодеревини в 

Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Моісеєнко 

Анастасія, 

Суханова А.В. 
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№ Назва Видавництво Автори 

30.  Підходи до 

формування 

адаптивної 

організаційної 

структури 

корпоративних 

об’єднань в умовах 

кризи 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених, Київ,         

5 травня 2020 р. К., 2020. Чехун Юлія, 

Аксентюк М.М. 

31.  Проблеми та 

перспективи 

розвитку 

садівництва в 

Україні. 

Сталий розвиток соціально-економічних систем в 

умовах глобалізаційних процесів [електронний 

збірник]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 

березня 2020 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Д. 

Шубенко. Київ, 2020. 120 с. 

Іськова О.В., 

Сова О.Ю. 

 

 

 

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

 

Назва Видавництво Автори 

Проектний підхід по 

відкриттю курсів 

англійської мови 

 Молодий вчений. №11. 2019.  

Т. О. Власенко, 

М. І. 

Вдовиченко 

Особливості виробництва 

молочної продукції в 

Україні 

Молодий вчений. №10. 2019 
Т. О. Власенко, 

А. В. Рябченко 

Development opportunities 

for brands in Business 

environment.  

Modern problems of Economy. Materials of the 

IX International Scientific and Practical 

Conference. K: NAU, 2019. 

Позняк М.,  

Дєліні М.М. 

Education for sustainable 

development opportunities 

Сталий розвиток: погляд молоді/Sustainable 

Development : Youth View. Proceedings of 1st 

international scientific youth conference (Kyiv, 

February28, 2020). K.: Ukrainian American 

Concordia University, 2020. 74 p.  

Позняк М., 

Дєліні М.М. 

 

 

 

3. Виступи студентів-учасників гуртка на семінарах, конференціях 

 

Студентами підготовлено 31 доповідей, які вони представили на науково-

практичних конференціях, семінарах тощо:  

 

№ Назва Видавництво Автори 

1.  Трудова міграція як 

джерело 

забезпечення 

розвитку 

агропродовольчого 

сектору 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Дергач А.В.,  

Батько А. 
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№ Назва Видавництво Автори 

2.  
Розвиток ринку 

фітнес послуг в 

умовах 

нестабільності 

економіки України 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Тагієва В. 

3.  

Розвиток ринку 

яблук в Україні 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Іськова Ольга, 

Шинкарук Л.В. 

4.  

Гідропонна 

технологія: 

світовий досвід 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Кошель Вікторія 

5.  

Тенденції розвитку 

ринку здорового 

харчування в світі 

та Україні 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Негоденко 

Сергій,  

Дєліні М.М. 

6.  

Аналіз ринку квітів 

в Україні 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Сарака Оксана, 

Шинкарук Л.В. 

7.  

Космічні технології 

в аграрній сфері та 

їх запровадження в 

Україні 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Цоколь О.П., 

Галиця Ольга 

8.  

Планування 

інвестиційної 

діяльності 

агропідприємства 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Алексеєва К. А., 

Гудим Катерина 

9.  Індекс 

інклюзивного 

розвитку як 

індикатор 

економічного 

зростання 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Дергач А.В., 

Барабаш Марина 



11 

№ Назва Видавництво Автори 

10.  

Доцільність 

створення центрів 

розвитку дитини 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Власенко Т.О.,  

Андрійчук 

Людмила 

11.  
Використання 

цифрових 

технологій у 

креативних 

індустріях 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Власенко Т.О.,  

Позняк Мар’яна 

12.  

Особливості 

інклюзивного 

розвитку економіки 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Дергач А.В., 

Руденко 

Володимир 

13.  

Термодерево: нові 

властивості - нові 

можливості 

Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 

України та роль агропродовольчого сектору: 

Зб. наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 

21-22 листопада 2019 р. К., 2019 

Суханова А.В.,  

Моісеєнко 

Анастасія 

14.  Оцінка 

інвестиційного 

клімату України та 

шляхи його 

покращення. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Андрійчук Л.Р., 

Сова О.Ю. 

15.  Креативна 

економіка як 

стратегічний 

вектор розвитку 

України. 

Роль молоді у розвитку АПК України: зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Моісеєнко А.Д., 

Сова О.Ю. 

16.  
Особливості 

становлення ринку 

землі в Україні. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Негоденко С.Д., 

Сова О.Ю. 

17.  Теоретичні засади 

формування 

аграрної політики в 

Україні. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Палій В.О., Сова 

О.Ю. 

18.  
Розвиток стартапів 

у креативній 

індустрії України. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Позняк М.В., 

Сова О.Ю. 

19.  Особливості 

вітчизняного ринку 

флористичної 

продукції. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Сарака О.Д., 

Сова О.Ю. 
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№ Назва Видавництво Автори 

20.  Сучасний стан 

фітнес-індустрії в 

Україні і 

перспективи її 

розвитку. 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Тагієва В.О., 

Сова О.Ю. 

21.  
Стан та можливості 

агропромислового 

комплексу України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Андрійчук 

Людмила, 

Власенко Т.О. 

22.  
Вплив пандемії 

COVID-19 на 

економіку світу 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Негоденко 

Сергій,  

Дєліні М.М. 

23.  Стале сільське 

господарство: ніша 

для імпакт-

інвестування чи 

глобальний 

мегатренд 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Орехівський 

В.Г.,  

Галиця Ольга 

24.  
Ринок натуральної 

косметики в 

Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Палій Влада, 

Дєліні М.М. 

25.  

Ринок квітів в 

Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Сарака Оксана, 

Шинкарук Л.В. 

26.  
Розвиток фітнес 

індустрії в 

сучасних умовах 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Тагієва 

Валентина, 

Дєліні М.М. 

27.  Бізнес-план як 

складова успішного 

розвитку 

підприємства 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Дергач А.В., 

Барабаш Марина 

28.  Світовий досвід 

розвитку інновацій 

в ресторанному 

бізнесі 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Макаревич 

Лілія, Алексеєва 

К.А. 

29.  Перспективи 

розвитку ринку 

термодеревини в 

Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. 

Моісеєнко 

Анастасія, 

Суханова А.В. 

30.  Підходи до 

формування 

адаптивної 

організаційної 

структури 

корпоративних 

об’єднань в умовах 

кризи 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 

5 травня 2020 р. К., 2020. Чехун Юлія, 

Аксентюк М.М. 
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№ Назва Видавництво Автори 

31.  Проблеми та 

перспективи 

розвитку 

садівництва в 

Україні. 

Сталий розвиток соціально-економічних 

систем в умовах глобалізаційних процесів 

[електронний збірник]: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (30 березня 2020 р., м. Київ) 

/ Відпов. за вип. Д. Шубенко. Київ, 2020. 120 с. 

Іськова О.В., 

Сова О.Ю. 

 

 

4. Кількість студентів-учасників гуртка в Міжнародних та Всеукраїнських 

наукових студентських олімпіадах, турнірах: 

 

14 студентів  - у I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Інвестування» 26 лютого 2020р.  

 

 

5. Участь студентів-учасників гуртка в конкурсах: 

 

№ 

Назва проєкту Захід Автори 

Призове місце, 

або просто 

участь 

1.  

Удосконалення 

управління 

транснаціональною 

компанією в умовах 

конкурентного 

середовища України 

(на прикладі NESTLE) 

у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з  галузі знань 

Секція «Управління у сфері 

економічної конкуренції», 

Полтавська державна аграрна 

академія 

Негоденко С. 

(наук.керівник 

Дєліні М.М.) 

Участь 

2.  

Розробка проекту по 

вирощуванню та 

реалізації лохини 

у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з  галузі знань 

«Управління проектами і 

програмами» 

Львівський національний 

аграрний університет 

Гудим К.В. 

(наук.керівник 

Суханова А.В.) 

Участь 

3.  

«Розробка проекту з 

підвищення 

економічної 

ефективності 

місцевих громад 

 (на прикладі 

встановлення 

сонячних панелей)» 

у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з  галузі знань 

«Управління проектами і 

програмами» 

Львівський національний 

аграрний університет 

Красноштан О., 

Потапенка А. 

(наук.керівник 

Гаврилюк В.П.) 

Участь 

4.  

Створення магазину 

здорового харчування 

“Eko Shop” 

Всеукраїнський конкурс 

студентських проєктів «Від 

ідеї до успіху»,  29.04.2020р., 

Київ, online, ZOOM 

Негоденко С. 

(наук.керівник 

Дєліні М.М.) 

Номінація 

5.  

Створення проєкту з 

відкриття фітнес 

клубу 

Всеукраїнський конкурс 

студентських проєктів «Від 

ідеї до успіху»,  29.04.2020р., 

Київ, online, ZOOM 

Тагієва В. 

(наук.керівник 

Дєліні М.М.) 

Номінація 
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№ 

Назва проєкту Захід Автори 

Призове місце, 

або просто 

участь 

6.  

Бізнес-план відкриття 

центру розвитку 

дитини 

Всеукраїнський конкурс 

студентських проєктів «Від 

ідеї до успіху»,  29.04.2020р., 

Київ, online, ZOOM 

Андрійчук Л. 

(наук.керівник 

Власенко Т.О.) 

ІІІ місце 

7.  

Теплиця з 

використанням 

гідропонної технології 

Всеукраїнський конкурс 

студентських проєктів «Від 

ідеї до успіху»,  29.04.2020р., 

Київ, online, ZOOM 

Кошель В. 

(наук.керівник 

Шинкарук Л.В.) 

ІІ місце 

8.  

Бізнес-план з 

створення вантажних 

перевезень 

Всеукраїнський конкурс 

студентських проєктів «Від 

ідеї до успіху»,  29.04.2020р., 

Київ, online, ZOOM 

Макаревич А 

(наук.керівник 

Алексеєва К.А.) 

Номінація 

9.  

Бізнес-план відкриття 

дитячого кафе 

Всеукраїнський конкурс 

студентських проєктів «Від 

ідеї до успіху»,  29.04.2020р., 

Київ, online, ZOOM 

Макаревич Ліля 

(наук.керівник 

Алексеєва К.А.) 

Номінація 

10.  

Створення проєкту по 

відкриттю квіткового 

магазину 

Всеукраїнський конкурс 

студентських проєктів «Від 

ідеї до успіху»,  29.04.2020р., 

Сарака О. 

(наук.керівник 

Шинкарук Л.В.) 

Номінація 

11.  

Створення проєкту по 

виготовленню 

пастили без додавання 

цукру та глютену 

Всеукраїнський конкурс 

студентських проєктів «Від 

ідеї до успіху»,  29.04.2020р., 

Київ, online, ZOOM 

Романишин Т., 

Шубович Є. 

(наук.керівник 

Шинкарук Л.В.) 

ІІІ місце 

12.  Good vitamins 

Всеукраїнський конкурс 

студентських проєктів «Від 

ідеї до успіху»,  29.04.2020р., 

Київ, online, ZOOM 

Потапенко А., 

Красноштан О.,  

(наук.керівник 

Гаврилюк В.П.) 

Номінація 

 

 

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

 

 

 

VIII. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО 

ГУРТКА  

У 2019/2020 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; 

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

 

 

 

 

А.В. Суханова 

 


