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Назва гуртка:«Школа успішного бізнесу» 

Звітний період: 1  вересня 2016 р. – 31 грудня 2016 р. 

Наукова спрямованість гуртка: реалізація наукового і творчого 

потенціалу талановитих студентів факультету економіки і підприємництва з 

питань функціонування сучасної ринкової економічної системи в умовах 

глобалізації та європейської інтеграції. 

Заходи, проведені гуртком: 6 засідань гуртка; 

Кількість членів гуртка: 38 осіб; 

Керівник гуртка – к.е.н. Смолій Л.В. 

Староста гуртка – Сербін А.В. 

 

В І семестрі 2016-2017 н.р. в роботі наукового гуртка взяли участь 38 

студентів І та ІІ курсів факультетів економіки та підприємнитва і менеджменту. 

За цей період студенти виконували наукову роботу згідно отриманої наукової 

тематики. Засідання проводились згідно графіку, з виступами студентів за 

результатами досліджень та їх обговоренням.  

Наукові дослідження наукового гуртка здійснювалися з метою формування 

в учасників гуртка знань з економіки, основ підприємницької діяльності, знань 

про основні закони функціонування сучасної ринкової економічної системи в 

умовах глобалізації та європейської інтеграції; формування фундаментального 

економічного мислення у студентів-учасників гуртка, як основи подальшої їх 

фахової підготовки та майбутньої трудової діяльності.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проведені за звітний період заходи 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Доповідачі 

1.  Установче засідання гуртка. Вибори 

старости гуртка. Обговорення плану 

роботи гуртка на 2016-2017 н.р. 

Інформування студентів про 

університетські, всеукраїнські, 

міжнародні конференції у 2016-2017 р. 

14.09. 2016  Керівник гуртка 

Смолій Л.В. 

2. Робота по вибору тематики для 

студентських наукових досліджень 

28.09.2016 Керівник гуртка 

Смолій Л.В., члени 

гуртка 

3. Проведення засідання на тему: «Курсова 

робота як одна з форм самостійного 

наукового дослідження студентів». 

12.10.2016 К.е.н., доцент 

Костюк В.С., к.е.н. 

Ревуцька А.О., 

к.е.н. Смолій Л.В., 

наукові керівники 

курсових робіт 

4. Проведення засідання, присвяченого 

160-й річниці від дня народження 

письменника та економіста І. Франка на 

тему: «Іван Якович Франко: митець і 

мислитель» 

26.10.2016. Провідний 

бібліотекар 

Михайлова Н.В., 

студ. 11-е гр. 

Наливана О.Г., 

студ. 11-е гр.. 

Коробко В.В. 

5. Відбір кращих студентських наукових 

робіт для участі в наукових заходах в 

університеті та за його межами  

09.11.2016 Студ. 51-ес гр. 

Пеньков С.О., 

студ. 51-ес гр. 

Баркар В.Р.  

6. Проведення засідання на тему: «Умови 

ведення аграрного бізнесу в Україні» 

23.11.2016 студ. 51-ем гр. 

Сербін А.В., Рижій 

М.Б., Опаленко 

А.В., аспірантка 

кафедри економіки 

Нижник І.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати роботи студентського наукового гуртка 

 

1. Участь у І турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську 

наукову роботу з  природничих, технічних та гуманітарних наук: 

– Пеньков С. О., студент 51-ес групи (науковий керівник д.е.н., професор 

Мудрак Р. П.) – I  місце; 

– Баркар В.Р., студент 51-ес групи (науковий керівник к.е.н., доцент Костюк 

В.С.) – II  місце; 

 

2. Публікація результатів наукових досліджень студентів збірнику 

наукових тез  за підсумками проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня           

2016 р., м. Умань, УНУС: 

 

№ Бібліографічний опис студентської публікації 

ПІБ 

наукового 

керівника 

1. Присяжненко А.Ю. Проблеми екологічного страхування / 

А.П.Бурляй, А.Ю.Присяжненко // «Становлення та розвиток 

економіки України: від теорії до практики» : матер. 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня 2016 р., м. 

Умань, УНУС. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. 

– С. 35-37. 

Бурляй А.П. 

2. Сербін А.В. Еколого-економічний аналіз Черкаської області // 

«Становлення та розвиток економіки України: від теорії до 

практики» : матер. Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-

14 жовтня 2016 р., м. Умань, УНУС. – Умань : Видавець 

«Сочінський М.М.», 2016. – С. 37-40. 

Бурляй А.П. 

3. Гоєнко А.В., Неганова А.В. Сучасні тенденції 

зовнішньоторговельної діяльності України // «Становлення та 

розвиток економіки України: від теорії до практики» : матер. 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня 2016 р., м. 

Умань, УНУС. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. 

– С.79-81. 

Костюк В.С 

4. Баркар В.Р. Регіональні аспекти соціального захисту 

населення// «Становлення та розвиток економіки України: від 

теорії до практики» : матер. Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 25-річчю незалежності 

України, 13-14 жовтня 2016 р., м. Умань, УНУС. – Умань : 

Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 81-83. 

Костюк В.С 

5. Котвицька Н.М. . Вплив безробіття на економічне та соціальне Котвицька 



життя в Україні / Н.М. Котвицька, Н.В. Михайлова // 

«Становлення та розвиток економіки України: від теорії до 

практики» : матер. Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-

14 жовтня 2016 р., м. Умань, УНУС. – Умань : Видавець 

«Сочінський М.М.», 2016. – С. 85-87. 

Н.М. 

6. Коробко В.В. Особливості інфляційних процесів в Україні. 

«Становлення та розвиток економіки України: від теорії до 

практики»: матер. Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-

14 жовтня 2016 р., м. Умань, УНУС. – Умань : Видавець 

«Сочінський М.М.», 2016. – С. 

Ревуцька 

А.О. 

7. Медведюк Ю.Б. Шляхи подолання економічної кризи в 

Україні. «Становлення та розвиток економіки України: від 

теорії до практики» : матер. Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 25-річчю незалежності 

України, 13-14 жовтня 2016 р., м. Умань, УНУС. – Умань : 

Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 145-148 

Ревуцька 

А.О. 

8. Озимук Д.В. Відносини власності в умовах нестабільності 

економіки. «Становлення та розвиток економіки України: від 

теорії до практики» : матер. Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 25-річчю незалежності 

України, 13-14 жовтня 2016 р., м. Умань, УНУС. – Умань : 

Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 151-153. 

Ревуцька 

А.О. 

9. Сербін А.В. Сучасні тенденції розвитку транснаціональних 

корпорацій / Л.В Смолій, А.В. Сербін // «Становлення та 

розвиток економіки України: від теорії до практики» : матер. 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня 2016 р., м. 

Умань, УНУС. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. 

– С. 186-188. 

Смолій Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


