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Назва гуртка:«Школа успішного бізнесу» 

Звітний період: 1  вересня 2018 р. – 5 червня 2019 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: 12 засідань гуртка; 

Кількість членів гуртка: 38 осіб; 

Керівник гуртка – к.е.н. Смолій Л.В. 

Староста гуртка – Соловей О.В. 

 

В  2018-2019 н.р. в роботі наукового гуртка взяли участь 39 студентів І - V 

курсів факультетів економіки та підприємництва 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 Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  Установче засідання гуртка. Вибори 

старости гуртка. Обговорення плану 

роботи гуртка на 2018-2019 н.р. 

Інформування студентів про 

університетські, всеукраїнські, 

міжнародні конференції у 2018-2019  р. 

12.09. 2018 р. Смолій Л.В. 

2. Робота по вибору тематики для 

студентських наукових досліджень 

Обговорення актуальності та 

концептуальних питань науково-

дослідних робіт: визначення мети, 

завдань, предмету та об’єкту 

дослідження 

26.09.2018 р. Смолій Л.В. 

3. Підготовка до участі у  

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук. Відбір кращих 

студентських наукових робіт для участі 

в наукових заходах в університеті та за 

його межами 

10.10.2018 р. Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт 

4. Проведення засідання на тему: 

«Можливості стипендіального й 

грантового навчання і стажування 

студентів УНУС в Україні та за 

кордоном» 

24.10.2018 р. Смолій Л.В., 

працівники 

відділу 

міжнародних 

зв'язків УНУС  

5. Підготовка та участь студентів у І етапі 

олімпіади  з економічної теорії 

07.11.2018 р. Смолій Л.В., 

НПП кафедри 

6. Майстер-клас з використання бізнес- 

симуляторів. Підготовка членів гуртка 

до участі у Всеукраїнському бізнес-

турнірі «Стратегія фірми-2019» 

21.11.2018 р. Завідувач 

кафедри, 

Смолій Л.В. 

7. Онлайн-змагання з управління 

віртуальними компаніями в межах 

участі у Всеукраїнському бізнес-турнірі 

«Стратегія фірми-2019» 

06.03.2019 р. Смолій Л.В., 

НПП кафедри 

5. Тренінг «Підготовка статті до публікації 

у фаховому науковому виданні» 

20.03.2019 р. Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт  

http://pandia.ru/text/category/studencheskie_konkursi/
http://pandia.ru/text/category/studencheskie_konkursi/


9. Підготовка, обговорення і відбір 

студентських наукових робіт для участі 

у щорічній студентській науковій 

конференції  

03.04.2019 р. Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт 

10. Участь студентів у конференції згідно 

графіку проведення студентських 

конференцій за напрямками роботи 

підсекцій студентського наукового 

гуртка кафедри економіки.  

17.04.2019 р. Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт 

11. Майстер-клас "Професійне резюме" 

 

08.05.2019 р. Смолій Л.В. 

12. Участь у заходах до Дня Науки  22.05.2019 р. Викладачі 

кафедри 

13. Підсумки роботи гуртка за 2018-2019 

навчальний рік та планування роботи на 

2019-2020 навчальний рік 

05.06.2019 р. Смолій Л.В. 

 

Результати роботи студентського наукового гуртка 

 

1. Участь у І турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську 

наукову роботу з  природничих, технічних та гуманітарних наук: 

1 місце – Степанюк Олександра Олегівна,  Караульна Крістіна Юріївна 

(науковий керівник – Костюк Віра Степанівна);  

2 місце –  Декарчук Валентин Валентинович (науковий керівник – Смолій 

Людмила Василівна);  

3 місце – Коробко Владислав Володимирович, Жос Анастасія Сергіївна 

(науковий керівник – Ревуцька Алла Олександрівна). 

За підсумками проведення І туру Конкурсу студентських наукових робіт, 

роботи Степанюк Олександри, Караульної Крістіни та Декарчука Валентина 

рекомендовано надіслати до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

 

2. Студенти ІІІ курсу Коробко Владислав, Соловей Оксана, Петренко Олександр, 

Гончар Лілія та V курсу Платмір Ярослав  взяли участь в V Всеукраїнському 

бізнес-турнірі «Стратегія фірми 2018» – комплексному віртуальному 

інтерактивному тренінгу на основі бізнес-симуляції ViAL+, що проводився на 

базі Київського національного економічного університету ім.. В. Гетьмана. 

Коробко Владислав та Гончар Лілія ввійшли до числа півфіналістів тренінгу. 

 

3. Студентка ІІ курсу Савчук Інна взяла участь в ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Економічна теорія», що відбувся 28-30 

березня 2018 року в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.  

 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/ntc_eup/podii_ntc/m-k_resume/


4. Публікація результатів наукових досліджень студентів збірнику наукових 

тез  за підсумками проведення Всеукраїнської студентської наукової 

конференції, присвяченої 175-річчю Уманського НУС: 

 

1. Розвиток олійно-продуктового підкомплексу  аграрного сектору економіки 

України 

Доповідач – студ. 11 м-е групи Герасименко О.О. 

Керівник – д.е.н., професор Мудрак Р.П. 

2. Споживання та реалізація овочів закритого ґрунту в Україні 

Доповідачі – студ. 11 м-е групи Гейко Т.Ю., Декарчук В.В. 

Керівник – к.е.н. Нестерчук Я.А. 

3. Європейський досвід регулювання сільського розвитку та можливості його 

використання в Україні 

Доповідач – студ. 11м-е групи Очеретня А.К., 

Керівник – к.е.н., доцент Смолій Л.В. 

4. Переваги та проблеми розвитку агробізнесу в Україні 

Доповідач – студ. 11 м-е групи Ньянзі К.М.,  

         Керівник – к.е.н., доцент Смолій Л.В. 

5. Проблемні питання захисту прав на географічне зазначення 

Доповідач – студ. 12 м-о групи Щербина О.О. 

Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

6. Недоліки системи управління інтелектуальною власністю підприємств 

Доповідач – студ. 11 м-е групи Гейко Т.Ю.  

Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

7. Актуальні проблеми порушення та напрямки удосконалення авторського 

права в Україні 

Доповідач – студ. 12 м-ф групи Поліщук К. С.  

Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

8. Роль інтелектуальної власності в глобалізаційних процесах України 

Доповідач – студ. 12 м-ф групи Сторожук Д. В.  

Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

9. Напрямки державної політики щодо екологізації національної економіки 

Доповідач – студ. 21  к-е групи Сухомлінова І. О., 

  Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

10. Стратегічні напрями розвитку підприємства 

Доповідач – студ. 21 тм групи Харченко Д.А.  

Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

11. Зовнішньоекономічні зв’язки України 

Доповідачі – студ. 21-тм  групи Худін С.О.,  

          студ. 11 м-е групи Феденко Д.А. 

Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

12. Індекс економічної свободи в Україні 

Доповідачі – студ. 21 к-е групи Чепка Л.С.,  

                       студ. 11 м-е групи Феденко Д.А. 

Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

13. Маркетинговий підхід до ЗМІ та їхньої аудиторії 

Доповідач – студ. 11 м-ма групи Гасюк В.В.  



Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

14. Проблема піратства в Україні 

Доповідачі – студ. 11 м-ма групи Полулях К.С., Костюк А.М.  

Керівник – к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

15. Проблеми бідності в сучасному світі 

Доповідачі – студ. 11 м-е групи Волков М.Р. 

Керівник – к.е.н., доцент Костюк В.С. 

16.     Досвід США у соціальному захисті населення   

                Доповідач – студ. 21-е групи Степанюк О.О. 

Керівник – к.е.н., доцент Костюк В.С. 

17. Європейський досвід подолання бідності 

                Доповідач – студ. 21-е групи Караульна К.Ю. 

Керівник – к.е.н., доцент Костюк В.С. 

18. Роль соціальної політики у формуванні соціальної безпеки людини і 

суспільства 

                Доповідач – студ. 21-е групи Репіченко А.Ю. 

Керівник – к.е.н., доцент Костюк В.С. 

19. Роль Світового банку в оцінюванні рівня бідності у світі 

                Доповідач – студ. 21-е групи Білокур А.І. 

Керівник – к.е.н., доцент Костюк В.С. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


