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Назва гуртка:«Школа успішного бізнесу» 

Звітний період: 1  вересня 2017 р. – 6 червня 2018 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  2017-2018 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 Дата 

проведення 

Доповідачі 

1.  Установче засідання гуртка. Вибори 

старости гуртка. Обговорення плану 

роботи гуртка на 2017-2018 н.р. 

Інформування студентів про 

університетські, всеукраїнські, 

міжнародні конференції у 2017-2018  р. 

13.09.17 Керівник гуртка 

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 

27.09.17 Керівник гуртка 

Смолій Л.В., члени 

гуртка 

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 

11.10.17 Керівник гуртка 

Смолій Л.В., 

Рижій М.Б.,Грабек 

Я.А., Калугаряну 

Ю.М., Гоменюк 

Н.С. 

4. Проведення засідання на тему: «Умови 

ведення аграрного бізнесу в Україні» 

25.10.17 Керівник гуртка 

Смолій Л.В., 

Платмір Я.В., 

Гончар Л.С., 

Коробко В.В., 

Бленда Н.О. 

5. Підготовка та участь студентів у І етапі 

олімпіади  з економічної теорії 

08.11.17  Керівник гуртка 

Смолій Л.В. 

6. Відвідування Міжнародної виставки 

«Fresh Business Expo», м. Київ 

22.11.17 Викладачі кафедри 

7 Майстер-клас «Підготовка статті до 

публікації у фаховому науковому 

виданні» 

14.03.18 К.е.н., доценти 

Смолій Л.В., 

Ревуцька А.О., 

Костюк В.С. 

8 Підготовка, обговорення і відбір 

студентських наукових робіт для участі у 

щорічній студентській науковій 

конференції  

28.03.18 Керівник гуртка 

Смолій Л.В. 

9 Участь студентів у конференції згідно 

графіку проведення студентських 

11.04.18 Керівник гуртка 

Смолій Л.В. 

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


конференцій за напрямками роботи 

підсекцій студентського наукового 

гуртка кафедри економіки.  

10 Проведення засідання на тему: 

«Можливості стипендіального й 

грантового навчання і стажування 

студентів УНУС в Україні та за 

кордоном» 

25.04.18 Керівник гуртка 

Смолій Л.В., 

фахівець відділу 

міжнародних 

зв'язків Масловата 

Н.А. 

11 Проведення засідання на тему: «Кращі 

практики з соціальної відповідальності 

бізнесу в Україні» 

09.05.18 Керівник гуртка 

Смолій Л.В., 
Платмір Я.В., 

Партолюк Є.Ю., 

Петренко 

О.С.,Чепка Л.С., 

Коробко В.В 
12 Участь у заходах до Дня Науки  23.05.18 Керівник гуртка 

Смолій Л.В. 

13 Підсумки роботи гуртка за навчальний 

рік та планування роботи на наступний 

навчальний рік 

06.06.18 Керівник гуртка 

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: 

-Рижій Марія Богданівна, 61-ем група (науковий керівник – Смолій Людмила 

Василівна), тема доповіді «Формування та підвищення ефективності 

використання ресурсного потенціалу сільськогосподарського сектору 

економіки Черкаської області» – I  місце; 

2. Грабек Ярослав Августович, 61-ем група (науковий керівник – Ревуцька 

Алла Олександрівна), тема доповіді «Формування стратегії розвитку 

підприємств хлібопекарської галузі» – II  місце; 

3. Гоменюк Назарій Сергійович, 61-ем група (науковий керівник – Костюк 

Віра Степанівна), тема доповіді «Соціально-економічні та історичні аспекти 

виникнення та еволюції соціального захисту в Україні» – IIІ  місце. 

 

2. Публікація результатів наукових досліджень студентів збірнику наукових 

тез  за підсумками проведення Всеукраїнської студентської наукової 

конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження О.Д. Нордмана: 

  

№ Бібліографічний опис студентської публікації 

ПІБ 

наукового 

керівника 

1. Драганова І.А. Мікроекономіка в системі економічних наук Котвицька 



 Н.М. 

2. Архипенко С.А., Гарбуз О.П. Підвищення ефективності 

використання земельних ресурсів, як ключовий інструмент 

задоволення зростаючих продовольчих потреб 

Мудрак Р.П. 

3. Ткачук Я. В., Могилко А. В.Господарство Стародавньої Греції Фицик Л.А, 

4. Поштарюк І., Руденко Л.Історичні умови виникнення 

марксистської економічної теорії 

Фицик Л.А. 

5. Сакович К., Демченко А."Новий курс" Франкліна Рузвельта: 

історія та сучасність 

Фицик Л.А. 

6. Панченко К.С.Внесок А. Маршалла у світову економічну 

науку 

Фицик Л.А. 

7. Маєвська М.Т. Космогонічна теорія розвитку економіки  С. 

Подолинського 

Фицик Л. А. 

8. Допіра Н. Економічні погляди У. Петті Фицик Л.А. 

9. Степанюк О.О.Взаємозв'язок доходів та витрат  

домогосподарств в Україні 

Смолій Л.В. 

10. Караульна К.Ю.Роль криптовалют в сучасній економіці Смолій Л.В. 

11. Веремйова Т.Ю.Віртуальна економіка: сутність та складові Смолій Л.В. 

12. Кабацюра О.О..Споживча поведінка домогосподарств в 

Україні 

Ревуцька 

А.О 

13. Юрченко Д.О.Ринкові можливості вітчизняних садівничих 

підприємств 

Нестерчук 

Я.А. 

14. Лучко Я.С., Підлипняк Д.В.Економічна ефективність 

виробництва сільськогосподарської продукції: суть та шляхи 

підвищення  

Мудрак Р.П. 
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