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І. Назва гуртка:  

«Менеджмент і сьогодення»  

(кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту) 

 

ІІ. Звітний період: 2018-2019 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 2018-2019 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. Участь у науково-практичних заходах: 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору», 8-

9 листопада 2018 р. (https://nubip.edu.ua/node/56559); 

– 72-ій науково-практичній студентській конференції «Сучасні виклики у розвитку 

менеджменту і маркетингу аграрного сектору економіки України», 29 жовтня 2018 р.;  

- Міжнародний форум проектних менеджерів 01 березня 2019р. 

(https://nubip.edu.ua/node/57310) 

- Конференції наукової молоді «Економічне майбутнє України» (Young Scientists 

Conference), організованій Українською асоціацією Римського клубу спільно з иївським 

міжнародним економічним форумом 05 квітня 2019 р (https://nubip.edu.ua/node/59274); 

- Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

учених «Роль молоді у розвитку АПК України», 16-17 квітня 2019 р. 

(https://nubip.edu.ua/node/59751); 

- Факультетський конкурс студентських проектих ідей, 10 грудня 2018 р 

(https://nubip.edu.ua/node/54903);  

- Другий щорічний конкурс студентських проектих ідей та проектів організований 

кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту., 

10 квітня 2019 р (https://nubip.edu.ua/node/59566) 

 

2. Зустрічі, лекції  та майстер-класи з: 

-Лідією Василівною Шинкарук – завідувачем кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту на тему побудови ефективної командної взаємодії, листопад 2018 р 

(https://nubip.edu.ua/node/52630); 

- Лобунець Тетяною – доцентом кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту 

тренінг з основ менеджменту емоцій під назвою «Головоломка», лютий 2019 р 

(https://nubip.edu.ua/node/56880). 

- - Алексеєва Катерина - доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту, організувала зустріч з Вікторією Грімен, менеджером відділу сирів Норвезької 

компанії MENY AS, власницею Norges Gruppen у Бергені, Норвегія, 6 травня 2019, 

(https://nubip.edu.ua/node/60446) 

- Кирило Клименко, старший проектний менеджер Офісу реформ Кабінету Міністрів 

України, Лідієя Василівна Шинкарук, д.е.н., професор, завідувач кафедри виробничого та 

інвестиційного менеджменту  - тренінг з проектного менеджменту, 24 квітень 2019 

(https://nubip.edu.ua/node/60319) 

 

IV. Кількість членів гуртка 

 

У роботі гуртка на постійній основі беруть участь 37 студентів факультету аграрного 

менеджменту (спеціалізації «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними 

проектами», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій і 

адміністрування», «Маркетинг»): https://nubip.edu.ua/node/23742   

  

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

1.  Богомол Марія ФАМ, УІД, маг.к.1 

2.  Борсенко Валентина ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

3.  Васильченко Максим ФАМ, УІД, маг.к.1 

4.  Вдовиченко Марина ФАМ, УІД, маг.к.1 

5.  Галиця Ольга ФАМ, УІД, к. 3 гр.3 

6.  Горкун Тетяна ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

https://nubip.edu.ua/node/56559
https://nubip.edu.ua/node/57310
http://www.clubofrome.org.ua/golovna/ysc/
http://www.clubofrome.org.ua/golovna/ysc/
https://nubip.edu.ua/node/59274
https://nubip.edu.ua/node/59751
https://nubip.edu.ua/node/59566
https://nubip.edu.ua/node/56880
https://nubip.edu.ua/node/60446
https://nubip.edu.ua/node/60319
https://nubip.edu.ua/node/23742
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№ П.І.Б. студента Факультет, спеціалізація, курс, група 

7.  Гудим Катерина ФАМ, УІД, к. 3 гр.3 

8.  Гринішин Іван ФАМ, УІД, маг.к.2 

9.  Данч Ольга ФАМ, УІД, маг.к.2 

10.  Дісковський Дмитро ФАМ, УІД, маг.к.1 

11.  Завадська Ольга ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

12.  Карпенко Діана ФАМ, УІД, маг.к.1 

13.  Коноз Олександра ФАМ, УІД, маг.к.1 

14.  Кошель Вікторія  ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

15.  Кривенко Костянтин ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

16.  Кримська Катерина ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

17.  Лазарищак Ольга ФАМ, УІД, маг.к.2 

18.  Лащів Христина ФАМ, УІД, маг.к.1 

19.  Литвинчук Ярослав ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

20.  Макаревич Артем ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

21.  Макаревич Лілія ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

22.  Маковський Максим ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

23.  Марченко Інна ФАМ, УІД, маг.к.1 

24.  Мірзаханов Андрій ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

25.  Моісеєнко Анастасія ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

26.  Носовець Аліна  ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

27.  Палій Влада ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

28.  Пуляк Анастасія ФАМ, УІД, маг.к.1 

29.  Рибаковська Оксана ФАМ, УІД, маг.к.1 

30.  Сарака Оксана ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

31.  Семоненко Нікіта ФАМ, УІД, маг.к.1 

32.  Талан Анастасія ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

33.  Терлик Ярослав  ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

34.  Чепурний Владислав ФАМ, УІД, маг.к.1 

35.  Швед Діана ФАМ, УІД, маг.к.2 

36.  Шевчук Ірина ФАМ, УІД, к. 4 гр.7 

37.  Шульга Ірина ФАМ, УІД, маг.к.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 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. 

 

 

VI. Результати роботи гуртка 

 

1. Кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка:  

Студентами підготовлено на заняттях гуртка та опубліковано 41 тез доповідей на 

науково-практичних конференціях. 
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№ Назва Видавництво Автори 

1.  Возможности 

краудфандинга в 

финансовом 

обеспечении 

инфраструктурных 

проектов 

Актуальные проблемы социально-

экономического развития общества: взгляд 

молодежи: Сборник конференции. – Астана 

(Казахстан): ТОО «Астанинский учебно-

методический центр», 2019 . – 241 с. 

Коноз О.В., 

Ралко О.С. 

2.  Современные реалии 

экономики Украины 

и перспективы 

расширения 

производства 

органической 

продукции  

Актуальные проблемы социально-

экономического развития общества: взгляд 

молодежи: Сборник конференции. – Астана 

(Казахстан): ТОО «Астанинский учебно-

методический центр», 2019 . – 241 с. 

Карпенко Д.В., 

Лобунець Т.В. 

3.  
Основні складові 

правильного 

застосування 

інтернет - 

маркетингу 

Актуальні проблеми маркетингового 

менеджменту в умовах інноваційного розвитку 

економіки: зб. Наукових праць VІ міжнародна 

науково-практична конф. студентів та молодих 

науковців, Луцьк: 29 березня 2019 р. - ІВВ 

Луцького НТУ,  2019. 

Карпенко Д.В., 

Суханова А.В 

4.  

Розвиток ринку 

цукрової кукурудзи 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 16-

17 квітня 2019 р. К., 2019. 

Богомол М.І.,  

Шинкарук Л.В. 

5.  Доцільність 

залучення інвестицій 

та розробки 

інвестиційних 

проектів у сфері 

дозвілля в сучасних 

умовах 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 16-

17 квітня 2019 р. К., 2019. 

Коноз О., 

Алексеєва К.А. 

6.  Особливості 

управління 

ефективністю 

діяльності 

підприємств 

аграрної сфери 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 16-

17 квітня 2019 р. К., 2019. 

Кошель В.В., 

Ралко О.С. 

7.  Оцінка інвестиційної 

привабливості 

компанії та шляхи її 

підвищення 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 16-

17 квітня 2019 р. К., 2019. 

Марченко І. О., 

Сова О. Ю. 

8.  
Управління 

проектами в 

кондитерській галузі 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 16-

17 квітня 2019 р. К., 2019. 

Шульга І. В., 

Ралко О.С. 

9.  
Управління 

проектами на ринку 

органічної продукції    

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 16-

17 квітня 2019 р. К., 2019.  

Карпенко Д.В., 

Суханова А.В 
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№ Назва Видавництво Автори 

10.  Особливості 

управління 

проектами по 

вирощуванню 

ягідних культур в 

Україні 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 16-

17 квітня 2019 р. К., 2019.  

Рибаковська 

О.О., Суханова 

А.В 

11.  
Особливості 

діяльності 

тренінгових центрів 

закордоном 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Грищенко А.О., 

Ралко О.С. 

  

12.  

Особливості 

інвестиційної 

діяльності 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Дзивічкевич О. О.  

Шинкарук Л.В.  

13.  
Інклюзивний 

розвиток України: 

концепція «зеленої» 

економіки 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Карпенко Д.В., 

Лобунець Т.В. 

14.  Німецьке товариство 

міжнародного 

співробітництва: 

можливості для 

підприємців України  

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Лазарищак О.В., 
Ралко О.С. 

15.  Використання 

підприємствами 

АПК можливостей 

Європейського 

фонду розвитку 

українського села  

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Нечипоренко 

В.А.,  

Ралко О.С. 

16.  
Можливості 

грантового 

фінансування для 

підприємств України 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Плескач А.І., 

Ралко О.С.  

 

17.  

Потенціал ринку ягід 

в Україні  

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Рибаковська О. О.,  

Лобунець Т.В. 

18.  

Інклюзія в освіті і 

розвитку людини  

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Романишин Т.В., 

Шинкарук Л.В.  
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№ Назва Видавництво Автори 

19.  

Особливості 

відкриття ресторанів 

сімейного типу  

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Федченко Н.А., 

Ралко О.С.  

20.  Роль 

агропродовольчого 

сектору в 

економічному 

зростанні України  

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

Цоколь М. В., 
Власенко Т.О. 

21.  

Кадрова політика 

підприємства в 

умовах кризи  

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018 

 

Картава Н.В., 

Алексеєва К. А. 

22.  
Підходи щодо 

оцінки ефективності 

діяльності аграрних 

підприємств 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Кошель В.В., 

Лобунець Т.В. 

23.  Перспективи 

розвитку 

зовнішньоекономічн

ої діяльності 

аграрних 

підприємств 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Сарака О.Д., 

Лобунець Т.В. 

24.  Суть 

агропромислової 

інтеграції, її 

організаційні форми 

і соціальнo-

економічне значення 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Галиця О.О., 

Лобунець Т.В. 

25.  Операційні стратегії 

управління 

персоналом 

сільськогосподарськ

их підприємств 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Гомоль О.В.,  

Орехівський В. Г. 

26.  Використання 

підприємствами апк 

можливостей 

шведської асоціації 

розвитку 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Гринішин І.,  

Ралко О.С. 

27.  Проектний підхід до 

управління 

виробничою 

системою аграрного 

підприємства 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Гудим К.В., 

Лобунець Т.В. 

28.  
Проектні методології 

в управлінні 

виробництвом 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Завадська О.О., 

Лобунець Т.В. 
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№ Назва Видавництво Автори 

29.  Фінський фонд 

місцевого 

співробітництва: 

можливості для 

підприємців україни 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Кириленко Є. Д., 

Ралко О.С. 

30.  Вивчення практики 

залучення бізнесу до 

розвитку місцевих 

громад на основі 

досвіду польсько-

української фундації 

співпраці 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 
Куценко Д.,  

Ралко О.С. 

31.  Проблема фінансової 

допомоги зі сторони 

держави. Варіанти 

вирішення 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Литвинова М. С., 

Орехівський В.Г. 

32.  Сучасний 

менеджмент 

виробничих процесів 

на основі методики 

SCRUM 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Литвинова М. С., 

Лобунець Т.В. 

 

33.  Особливості 

отримання допомоги 

від Швейцарської 

агенції розвитку та 

співробітництва 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Нікітіна О.О., 

Ралко О.С. 

34.  Особливості 

застосування добрив 

в органічному 

землеробства 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Новосельцев Ю.В., 

Алексеєва К. А. 

35.  Роль бізнес-

планування в 

управлінні 

підприємством 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Палій В.О., 

Лобунець Т.В 

36.  Вплив 

нейромаркетингу на 

формування рішення 

споживача 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Старцева В.О., 

Алексеєва К.А 

37.  
Перспективи 

розвитку сонячної 

енергетики в Україні 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Стеценко Ю.В., 

Алексеєва К. А. 

38.  Державне 

регулювання 

експорту 

агропродовольчої 

продукції в Україні 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Трутенко К.В., 

Алексеєва К. А. 
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№ Назва Видавництво Автори 

39.  Управління за 

цілями як 

можливість 

покращення процесу 

управління 

українськими 

підприємствами 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 
Чорна Д.О., 

Орехівський В. Г. 

40.  Використання 

підприємствами 

АПК можливостей 

NIPPON 

FOUNDATION 

72-а науково-практична студентська конференція 

«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки 

України», 29 жовтня 2018 р. 

Швед Д., 

Ралко О.С. 

41.  
Джерела 

фінансування 

екологічних проектів 

Сучасні проблеми економіки та фінансів: Зб. 

наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. Гетьмана», Київ, 30 жовтня 2018 р. 

– К., 2018. 

Палій В.О.,   

Лобунець Т.В. 

 

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

Назва Видавництво Автори 

Теоретичний і практичний 

аспект інноваційної 

підготовки фахівців 

аграрної галузі України 

Управління розвитком складних систем зб. 

наук. праць – Вип. 34. – К.: КНУБА, 2018 

Балацька О. С. 

Власенко Т.О. 

 

3. Виступи студентів-учасників гуртка на семінарах, конференціях 

Студентами підготовлено 15 доповідей, які вони представили на науково-

практичних конференціях, семінарах тощо:  

№ Назва доповіді Захід Автори 

1 

Соціальний проект 

«Центр 

профорієнтації» (на 

прикладі  НУБіП 

України) 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Беспалько А.В.,   

Лобунець Т.В. 

 

2

2 

 

Виробничі 

особливості бізнес-

плану будівництва 

міні-пекарні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Богнат А.О., 

Шинкарук Л.В. 

3 

Залучення студентів 

до діяльності 

університету на 

приукладі проекту 

«Студентська кава» (на 

прикладі НУБіП 

України) 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

В’юк О. С., 

Шинкарук Л.В. 

4 

Бізнес-план 

створення сервісу  

навчального таксі у м. 

Києві 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Калііман Ю.О., 

Свердан М.М. 
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№ Назва доповіді Захід Автори 

5 

Бізнес-планування у 

секторі зайнятості 

молодіна прикладі 

створення технічного 

клубу «Моделіст» 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Круліковський А.О., 

Свердан М.М. 

6 

Особливості 

інноваційних бізнес-

планів на прикладі 

ПРАТ «Шосткінський 

хлібокомбінат» 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Кушнерьова Г.О. 

Шинкарук Л.В. 

 

7 

Бізнес-план 

розсадника 

«Декоративні 

культури» 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Михайлюк О.О., 

Лобунець Т.В. 

8 

Бізнес-план заводу з 

виробництва 

органічних добрив 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Новосельцев Ю.В., 

Алексеєва К. А. 

9 

Бізнес-планування у 

агросекторі на 

прикладі ферми з 

вирощування равликів 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Онищук О.І., 

Свердан М.М. 

10 

Бізнес-планування у 

секторі здоров’я на 

прикладі відкриття 

спорткомплексу 

«SportSpase» 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Падалка О. С., 

Оріхівський В.Г. 

11 

Сучасні тенденції та 

переваги розвитку 

інтернет-бізнесу в 

Україні 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Савченко А.А., 

Шинкарук Л.В. 

 

12 

Впровадження нової 

технології у 

виробництво 

меблевих виробів 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Соломаха Д.В., 

Свердан М.М. 

13 
Бізнес-план теплиці 

з вирощування квітів 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Старостіна Н.С.,  

Лобунець Т.В. 

14 

Бізнес-план  

сонячної 

електростанціїх 

«Новоолександрівка» 

Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Зб. наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листопада 

2018 р. – К., 2018. 

Стеценко Ю.В., 

Алексеєва К. А. 
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15 

Бачення молоддю 

економічної політики 

України 

Роль молоді у розвитку АПК України : зб. 

матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 16-

17 квітня 2019 р. К., 2019. 

Карпенко Д.В., 

Суханова А.В 

 

4. Кількість студентів-учасників гуртка в Міжнародних та Всеукраїнських 

наукових студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт, турнірах: 

10 студентів – у Всеукраїнському студентському конкурсі «LoNG (Look of New 

Generation / Погляд нового покоління)», що відбувся в декілька етапів протягом жовтня-

грудня 2018 року 

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

«Інвестування» 19 лютого 2019р. 

16 студентів – у І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Менеджменту 

організацій і адміністрування»,  20 лютого 2019 року 

 

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

 

VII. Стратегія розвитку студентського наукового гуртка  

у 2018/2019 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. 

 

 

 

 

А.В. Суханова 

 

 

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

