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Назва гуртка:«Школа успішного бізнесу» 

Звітний період: 1  вересня 2020 р. – 3 червня 2021 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: 13 засідань гуртка; 

Кількість членів гуртка: 24 особи; 

Керівник гуртка – к.е.н. Смолій Л.В. 

Староста гуртка – Гайда О.С., студент 21-е групи 

 

В  2020-2021 н.р. в роботі наукового гуртка взяли участь 24 здобувачі І - ІV 

курсів факультетів економіки та підприємництва за всіма рівнями освіти. 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 2020-2021 н.р. 

Інформування студентів про 

університетські, всеукраїнські, 

міжнародні конференції у 2020-2021  р. 

11.09. 2020 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 

22.09.2020 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 

9.10.2020 р. Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт 

4. Проведення засідання на тему: «Кращі 

практики соціальної відповідальності 

бізнесу» 

23.10.2020 р. Смолій Л.В. 

5. Підготовка та участь студентів у І етапі 

олімпіади  з економічної теорії  

06.11.2020 р. Смолій Л.В. 

6. Тренінг «Підготовка статті до публікації 

у фаховому науковому виданні» 

20.11.2020 р.  Смолій Л.В. 

7. Дискусія на тему  «Вплив пандемії 

Covid-19 на економічний розвиток у 

глобальному вимірі» 

11.03.2021 р. Смолій Л.В., 

НПП кафедри 

5. Вебінар «Вдала співбесіда- успішне 

працевлаштування» 

25.03.2021 р. Смолій Л.В., 

НПП кафедри 

9. Підготовка, обговорення і відбір 

студентських наукових робіт для участі 

у щорічній студентській науковій 

конференції  

08.04.2021 р. Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт 

10. Участь студентів у конференції згідно 

графіку проведення студентських 

конференцій за напрямками роботи 

23.04.2021 р. Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 



підсекцій студентського наукового 

гуртка кафедри економіки.  

наукових робіт 

11. Майстер-клас "Професійне резюме" 

 

06.05.2021 р. Смолій Л.В. 

12. Участь у заходах до Дня Науки  20.05.2021 р. Викладачі 

кафедри 

13. Підсумки роботи гуртка за 2020-2021 

навчальний рік та планування роботи на 

2021-2022 навчальний рік 

03.06.2021 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: 

І місце – Волков Михайло Романович (11-е група, науковий керівник – 

Фротер Оксана Сергіївна);  

ІІ місце – Удачна Євгенія Русланівна (21 к-е група, науковий керівник – 

Ревуцька Алла Олександрівна);  

ІІІ місце – Недбайло Вікторія Валентинівна (науковий керівник – Смолій 

Людмила Василівна). 

За підсумками проведення І туру Конкурсу студентських наукових робіт, 

роботи Волкова Михайла, Удачної Євгенії, Недбайло Вікторії рекомендовано 

надіслати до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

 

2. Студент І курсу Дульський Максим  взяв участь в V Всеукраїнському бізнес-

турнірі «Стратегія фірми 2021» – комплексному віртуальному інтерактивному 

тренінгу на основі бізнес-симуляції ViAL+, що проводився на базі Київського 

національного економічного університету ім. В. Гетьмана та зайняв 5 місце за 

результатами тренінгу.  

3. Публікація результатів наукових досліджень студентів збірнику наукових 

тез  за підсумками проведення Всеукраїнської студентської наукової 

конференції, приуроченої 150-річчю від дня народження видатного вченого 

Іполіта Івановича Корабльова: 

1. Еволюція людських потреб на прикладі піраміди Маслоу 

Доповідач – студ. 21-нз групи Стеценко А.В. 

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

2. Діджиталізація агропромислового комплексу України 
Доповідач – студ. 11-е групи Рудь К.С. 

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

3. Проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні та шляхи їх вирішення 

Доповідач – студ. 11 м-пт групи Луценко Н.В.  

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

4. Будівельний комплекс України 

Доповідач – студ. 11-е групи Скрипніченко А.І. 



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

5. Трансформація відносин власності як передумова формування соціальної 

економіки  України 

Доповідач – студ. 11-е групи Шейх-Абдін Н.М.  

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

6. Роль соціальних інвестицій в державній  економічній політиці 

Доповідач – студ. 21 к-е групи Рабинюк Анна Олексіївна, 

Керівник к.е.н., доцент Костюк В.С. 

 

За результатами виступів конкурсна комісія відзначити кращі доповіді: 

І місце 

Рудь Катерина Сергіївна  (11-е група), 

науковий керівник к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

ІІ місце 

Рабинюк Анна Олексіївна (21 к-е група), 

науковий керівник к.е.н., доцент Костюк В.С. 

ІІІ місце 

Шейх-Абдін Назар Мустафович (11-е група), 

науковий керівник к.е.н., доцент Ревуцька А.О. 

 

Керівник студентського  

наукового гуртка, к.е.н.      Л.В. Смолій 

 

Секретар студентського  

наукового гуртка       О.С. Гайда 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


