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Студентський науковий гурток "Сучасний економіст" є добровільним
об’єднанням студентів факультету економіки і природокористування. Гурток
створений на загальних зборах студентів кафедри в 2015 році. Його основною
метою є залучення талановитої молоді до наукової діяльності, створення умов
для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у
самостійній науково-дослідній діяльності.
Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів
підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів
наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання
всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної
спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.
На кафедрі економіки підприємства студентська науково-дослідна робота
має свою специфіку, вибудовується на засадах багатопрофільності,
демократичності, активності, творчості, взаємозв’язку і співдружності вузівської
і галузевої практичної науки.
Метою діяльності студентського наукового гуртка "Сучасний економіст" є
підвищення якості науково-дослідної роботи студентів та підготовки
спеціалістів в інституті. Діяльність гуртка кафедри економіки підприємства
реалізується за такими основними напрямами:
І. Науково-дослідницький:
- науково-дослідницька робота студентів кафедри;
- участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
- обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри.
ІІ. Навчальний:
- контроль за якістю освіти;
- аналіз успішності навчання студентів кафедри;
- самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних
працівників;
- підготовка рекомендацій щодо покращення організації навчального
процесу.
ІІІ. Комунікативний:
- створення комунікативного простору спільноти гуртка;
- збір, обробка та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь
у семінарах, працевлаштування);
- інформування громадськості про діяльність гуртка;
- спілкування з усіма суб'єктами, що мають відношення до навчання
студентів кафедри.
IV. Виховний:
- формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;

- підвищення рівня культури ділового спілкування;
- організація змістовного дозвілля;
- запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
- згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.
V. Організаційний:
- організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій,
тренінгів, семінарів, дебатів;
VI. Інноваційний:
- визначення перспективних напрямів інноваційної діяльності;
- набуття досвіду формування інноваційних проектів та їх реалізації.
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За період 2019-2020 рр. студентський науковий гурток "Сучасний
економіст", провів шість засідань, за тематикою:
1.
Навчальний семінар «Автоматизація біржової діяльності в умовах
глобалізації світової економіки».
17 вересня 2019 року відбулося перше засідання студентського наукового
гуртка кафедри економіки підприємства "Сучасний економіст" навчальний
семінар «Автоматизація біржової діяльності в умовах глобалізації світової
економіки». У семінарі взяли участь студенти IV-их курсів факультетів
«Економіки і природокористування» та «Енергетики та електротехніки». В ході
роботи навчального семінару було розглянуто питання процесу консолідації
бірж, масштабності глобалізаційних процесів, динамічності та кардинальних
змін на ньому. Предметом дискусії між студентами стали питання, пов'язані з
автоматизацією біржової діяльності в Україні.
2.
Круглий стіл «Об’єднання підприємств як механізм підвищення
інноваційної діяльності в Україні».
24 вересня 2019 р. відбулося засідання круглого столу на тему «Об’єднання
підприємств як механізм підвищення інноваційної діяльності в Україні». В ході
обговорення даної теми гуртківці висловлювалися про доцільність посилення
впливу держави на процеси структурування і об'єднання підприємств з метою
розширення виробництва та активізації зайнятості на великих і середніх
підприємствах, що створює більш сприятливі умови для впровадження
інновацій.
3.
Круглий стіл “Туристичний потенціал громади: пріоритети та
перспективи”.
27 вересня керівники гуртків кафедри економіки підприємства Оксана
Замора, Зоряна Герасимів, Олена Греськів взяли участь у роботі круглого столу.
Круглий стіл приурочений Всесвітньому дню туризму, який відбувся у залі
засідань Бережанської міської ради. Учасники заходу представляли різні
напрями туристичної сфери Бережанщини та презентували свої здобутки у сфері
туризму.
4.
Навчально-пізнавальна екскурсія в літературно-меморіальному
музеї Богдана Лепкого.
22 жовтня 2019 року керівники та члени наукових гуртків «Україна і
світ» і «Сучасний економіст» відвідали літературно-меморіальний музей
Богдана Лепкого. Для них була проведена навчально-пізнавальна екскурсія
завідувачем відділення основного виду діяльності музею Стрілець Наталією.
5.
Круглий стіл «Біржова торгівля на міжнародних товарних і
фінансових ринках».
5 листопада 2019 р. відбулося засідання круглого столу на тему «Біржова
торгівля на міжнародних товарних і фінансових ринках». У засіданні взяли
участь студенти IV-их курсів факультетів «Економіки і природокористування» й
«Енергетики та електротехніки». Студенти презентували доповіді, в яких
представили аналіз останніх тенденцій зміни глобалізації на деглобалізацію,
спричинену торговими війнами між США та Китаєм – двох найбільших
конкурентів на товарних, фінансових та біржових ринках.

6.
Закордонний досвід розвитку агросфери (науковий диспут)
13 квітня 2020 року (онлайн) відбулося підсумкове засідання наукового
гуртка "Сучасний економіст". Староста гуртка Скіп Петро, перебуваючи на
навчальній практиці в Швейцарії, поділився досвідом роботи в агросфері
закордоном. Навчальна практика та стажування студентів закордоном є
компонентною освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття
відповідної кваліфікації.
Підвивши підсумки роботи студентського наукового гуртка "Сучасний
економіст" за 2019-2020рр., науковий керівник Оксана Замора представила
програму стратегії розвитку студентського наукового гуртка.
За період (2019-2020 р,) діяльності студентського наукового гуртка
кафедри економіки підприємства, гуртківці брали участь в:
1. Науково-практичній студентській конференції «Актуальні питання
розвитку агропромислового комплексу», ВП НУБіП України "Бережанський
агротехнічний інститут", м. Бережани, 7 листопада 2019 р.
2. Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-компетентне
управління корпораціями в умовах поведінкової економіки», м. Луцьк 18 лютого
2020.
За період діяльності студентами опублікували понад 30 матеріалів і тез
доповідей у наукових виданнях.
Студенти економічного факультету брали активну участь у наукових
заходах, які відбулися на базі інших ВНЗ, зокрема, у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Економіка сільського
господарства та АПК» в Подільському державному аграрно-технічний
університеті.
Уляна Стефанишин, студентка групи Ек-41Б, наукова робота «Перспективи
розвитку сільського зеленого туризму» (на прикладі Бережанського району),
керівник Замора О.І., стала переможницею ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності “Економіка сільського
господарства та АПК», який відбувся 9-10 квітня 2020 року, та отримала Диплом
ІІ ступеня, а керівник наукової роботи, Оксана Замора – Подяку.
Учасники студентського наукового гуртка приймали участь в олімпіадах:
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка
підприємства», 27 лютого 2019 року.
В рамках наукового студентського гуртка для студентів кафедри були
організовані зустрічі з виробничниками, спеціалістами, фахівцями (онлайн).

Стратегія розвитку студентського наукового гуртка «Сучасний
економіст»

В рамках кафедри економіки підприємства студентський науковий
гурток «Сучасний економіст» планує й надалі проводити наукові дослідження
теми «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування
подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону»

Бути присутнім на засіданнях студентського наукового гуртка і
виступати з доповідями і науковими повідомленнями.

Виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науковопедагогічного співробітника кафедри.

Публікувати свої роботи в загальноінститутських та інших наукових
виданнях.

Брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та
конкурсах різного рівня.

Брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності
студентського наукового гуртка.

Сприяти залученню до гуртка нових членів.

Користуватися перевагою при відборі в магістратуру та аспірантуру
(за умови досягнення певних успіхів у науково-дослідній роботі).

Складання спільно з науковим керівником планів і звітів про роботу
студентського наукового гуртка.

Систематичне проведення організаційної роботи.

Сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами
студентського наукового гуртка.

Періодичний звіт про роботу на засіданнях студентського наукового
гуртка.

Забезпечення зв’язку студентського наукового гуртка з
студентською радою та іншими студентами
Відомо, що участь молодих вчених в роботі студентських наукових гуртків
займає чинне місце у вихованні студентів, в підготовці їх як майбутніх
представників наукової плеяди. Разом з тим, кафедра економіки підприємства
вважає за доцільне продовжувати активну співпрацю зі студентами гуртківцями
інших кафедр та інших ВНЗ в формі інтерактивного спілкування в режимі «online», враховуючи сучасний стан фаху і досвід розвинених країн світу, що буде
сприяти процесам інтеграції економістів України в Євросоюз.
Керівники студентського наукового гуртка____________к.е.н., доц. Замора О.І.

Завідувач кафедри __________________ к.е.н., доц. Гурська І.С.

