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Студентський науковий гурток 

«СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІСТ» 

 

Мета діяльності наукового студентського гуртка – залучення талановитої 

молоді до наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні 

наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній 

діяльності. 

Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола їх 

наукових інтересів, вироблення у них навичок до самостійних досліджень, 

наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати економічні виклики, 

проблеми і загрози, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію, 

участь у науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, публікації власних наукових досліджень. 

Основними завданнями наукового студентського гуртка є: 

 залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-

дослідницької роботи; 

 сприяння в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних 

наукових досліджень; 

 розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей, розширення 

кругозору та ерудиції; 

 поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимуляція інтересу до 

професійного самовдосконалення; 

 залучення студентів-гуртківців до участі в науковій діяльності за 

проблематикою кафедри; 

 забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, 

конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів кафедри та інституту. 

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. 

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. 

 

Склад учасників студентського наукового гуртка 

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові 

студента 

Курс, група Посада в СНГ 

1. Патіота Адріана  Ек-51М Староста гуртка 

2. Гадуп’як Оксана Ек-51М Заступник старости 

3. Гринківська Софія Ек-11Ск Секретар 

4. Стефанишин Уляна Ек-51М  

5. Демелько Ігор Ек-51М  

6. Мищишин Віра Ек-11Ск  

7. Цісельський Олег Ек-41Б  

8. Вуй Олег Ек-41Б  

9. Гевко Іван Ек-41Б  

10. Стасишин Андрій. Ек-41Б  

11. Лесів Юлія Ек-41Б  

12. Бойко Соломія Ек-21Б  

13. Луців Ігро Ек-21Б  

14. Рудик Юлія Ек-21Б  

 

 

За період 2020-2021 рр. студентський науковий гурток «Сучасний 

економіст», провів шість засідань, за тематикою: 

 

1. Організаційне засідання студентського наукового гуртка 

«Сучасний економіст» 

8 жовтня 2020 р. на кафедрі економіки підприємства відбулося 

організаційне засідання студентського наукового гуртка «Сучасний економіст». 

Тема засідання: «Наукова робота студентів – важливий чинник 

ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою». 



Про важливість наукової роботи, як вагомої складової навчання та 

працевлаштування, доповіла доцент кафедри Оксана ЗАМОРА. Вона відмітила, 

що наукова робота студентів – це перший крок до формування якісного 

наукового потенціалу національної системи освіти. Важливим етапом у 

формуванні професійних здібностей студента як майбутнього науковця є його 

участь у роботі гуртка та написання наукової праці.  

Керівник наукового гуртка представила на розгляд план роботи гуртка 

«Сучасний економіст» на 2020-2021 н. р., його основні завдання і функції. 

На засіданні обрали старосту гуртка Адріану ПАТІОТУ, заступницю – 

Оксану ГАДУП’ЯК, секретаря – Софію ГРАНКІВСЬКУ. Студенти висловили 

свої пропозиції щодо покращення роботи наукового гуртка та обговорили на 

високому науковому рівні тему «Роль освіти і науки для економічного зростання 

та розвитку суспільства в Україні». 

2. Науковий семінар «Види й організаційно-правові форми 

об'єднань підприємств».  

2 листопада 2020 р. відбувся науковий семінар на тему «Види й 

організаційно-правові форми об'єднань підприємств». 

Під час засідання наукового гуртка було розглянуто світовий і вітчизняний 

досвід господарювання різних об’єднань підприємств. В змістовних доповідях і 

презентаціях студентів висвітлено сучасні тенденції щодо розвитку та 

господарської діяльності об’єднань підприємств в Україні, та в країнах з 

розвинутою економікою. Особливої уваги заслуговують дискусійні питання 

стосовно ефективності підтримки та перспектив розвитку об’єднань 

підприємств, в умовах глобалізації економічної діяльності. 

Студентські наукові доповіді та презентаційні матеріали включали 

статистичні, графічні та фотографічні дані по зазначеній тематиці, що дозволило 

в ході роботи семінарського заняття застосовувати різні прийоми і методи, 

зокрема, розповіді, діалоги, пояснення, коментування. Здобувачі вищої освіти на 

занятті проявили високу активність і зацікавленість. 

3. Круглий стіл «Інноваційний розвиток світового ринку 

фінансових деривативів».  

16 грудня 2020 р. відбулося засідання круглого столу на тему: 

«Інноваційний розвиток світового ринку фінансових деривативів». У засіданні 

взяли участь студенти IV-ого курсу спеціальності 051 «Економіка» факультету 

«Економіки і природокористування».  

Під час засідання круглого столу проаналізовано стан світового ринку 

фінансових деривативів. Визначено глобалізаційні зміни та їх вплив на світові 

біржові альянси. Охарактеризовано сучасні тенденції функціонування світових 

фінансових ринків. Наведено основні інноваційні напрями розвитку світового 

ринку фінансових деривативів за умов глобалізаційних ринкових змін.  

Гуртківці відмітили важливість фінансових деривативів у функціонуванні 

світових фінансових ринків. Студенти презентували цікаві доповіді та змістовні 

презентації. Активну участь в обговорені дискусійних питань взяли студенти: 

Юлія ЛЕСІВ, Олег ЦІСЕЛЬСЬКИЙ, Іван ГЕВКО, Андрій СТАСИШИН.  

 

 



4. Науковий диспут «Інноваційно-інвестиційний розвиток 

сільськогосподарських підприємств» 

Круглий стіл «Біржова торгівля на міжнародних товарних і фінансових 

ринках». 

24 лютого 2021 р. відбувся науковий диспут, на тему: «Інноваційно-

інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств», метою якого було 

висвітлення основних аспектів інноваційно-інвестиційного розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

Здобувачі вищої освіти Соломія БОЙКО та Марія ДУНЕЦЬКА в своїх 

дослідженнях проаналізували динаміку прямих іноземних та капітальних 

інвестицій у вітчизняне сільське господарство, визначили основних зовнішніх 

інвесторів вітчизняного сільського господарства. Іван КАРИЧ вказав на основні 

причин, які стримують розвиток інноваційно-інвестиційного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств. В ході наукового диспуту систематизовано 

основні види інновацій, які впроваджуються в аграрних підприємствах. 

Гуртківцями на підставі проведеного дослідження запропоновані заходи 

щодо підвищення інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств. 

5. Навчальний семінар «Музейний туризм в аспекті розвитку 

туристичного потенціалу в межах територіальної громади» 

2 березня 2021 р. в обласному комунальному музеї Богдана Лепкого 

м. Бережани відбувся навчальний семінар на тему: «Музейний туризм в аспекті 

розвитку туристичного потенціалу в межах територіальної громади», який 

провела заввідділу з основного виду діяльності Наталія СТРІЛЕЦЬ. 

Метою семінару є аналіз стану музейного туризму, окреслення подальших 

перспектив його розвитку, зокрема в аспекті формування туристичних 

маршрутів та туристичної привабливості в межах Бережанської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

Під час семінару гуртківці активно дискутували та запропонували заходи 

покращення діяльності музеїв, що передбачають перехід від соціально-

обслуговуючої моделі до моделі ринково-сервісної. Здобувач вищої освіти Олег 

ВУЙ відмітив: «Музей, що працює в сфері туризму, це музей, який змінив своє 

ставлення до людей, музей, готовий пристосовуватися до побажань інших, аж до 

зміни графіка роботи...» 

В музеї студенти також побачили виставку тернопільських художників «У 

рідному краї і серце співає», отримали яскраві враження від представлених 

картин, світобачення художників, адже в кожному творі передається щось 

неймовірне, фантастичне, своє. 

6. Науковий семінар «Формування спроможних територіальних 

громад» 

5 квітня 2021 р. відбулось засідання наукового гуртка «Сучасний 

економіст» у форматі online-семінару на тему: «Формування спроможних 

територіальних громад». 

Гуртківці підготовили доповіді з презентаціями на прикладі окремих 

територіальних громад, в яких представили свої дослідження, що дозволяють 

сформулювати певні висновки та рекомендації. Зокрема: Наталія ПРИШЛЯК – 

обґрунтувала важливість децентралізації, Леся НИКОЛИН – дослідила етапи 



створення ОТГ, Андрій СТАСИШИН – проаналізував стратегію розвитку 

Великомостівської ТГ, Марія БЕРЧУК – здійснила економічну оцінку 

ефективності функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів, 

Богдан ЙОНИК – розробив напрями покращення діяльності органів місцевого 

самоврядування Рогатинської ТГ. 

7. Участь гуртківців у всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції 

15 квітня 2021 року на базі ВСП «Бурштинський фаховий коледж» Івано-

Франківського Національного технічного університету нафти і газу за участю 

факультету економіки і природокористування Бережанського інституту, в 

онлайн-режимі відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція на тему: «Економіка постпандемії: криза або нова можливість для 

України». 

В науково-практичній конференції взяли участь 9 студентів факультету, з 

апробацією досліджень виступили – Адріана ПАТІОТА і Оксана ГАДУПЯ’К. 

Відвідування гуртківцями відділу соціального забезпечення № 1 

28 квітня 2021 року в рамках діяльності студентських наукових гуртків 

«Сучасний економіст» та «Україна і світ» здобувачі вищої освіти відвідали 

Відділ соціального забезпечення № 1. 

 Головний спеціаліст Ірина ГУНЧАК ознайомила з роботою відділу та 

розповіла, що у межах своєї компетенції відділ забезпечує реалізацію 

державного захисту населення у сфері соціального захисту малозабезпечених 

верств населення шляхом надання субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива, надання допомоги та соціальної підтримки з боку 

держави тим громадянам, які її потребують. 

8. Науковий диспут «Сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку місцевих громад» 

17 травня 2021 р. відбувся науковий диспут, на тему: «Сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку місцевих громад», метою якого було 

дослідити перспективи розвитку місцевого самоврядування в сучасних умовах.  

До розгляду актуальності теми керівник гуртка наголосила, що в умовах 

децентралізації органам місцевого самоврядування надається велика роль у всіх 

сферах життя громади. Гуртківці розглянули реформу місцевого 

самоврядування, що передбачає реалізацію певних кроків забезпечення 

бюджетної автономії і фінансової самостійності територіальних громад та 

формування їх інституційної та фінансової спроможності; забезпечення 

видаткових повноважень з чітким розподілом компетенцій на принципах 

субсидіарності. 

Олег ЦІСЕЛЬСЬКИЙ назвав низку заходів, які забезпечують 

функціонування місцевого самоврядування, а Іван ГЕВКО вказав на його 

головне призначення – створення та підтримання сприятливого життєвого 

середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, 

захисту її прав, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних 

публічних послуг. 

Гуртківці підготовили доповіді з презентаціями на прикладі окремих 

територіальних громад, в яких представили свої дослідження, що дозволяють 



сформулювати певні висновки та рекомендації. Засідання пройшло в активній 

дискусійній формі. 

9.  Підсумкове засідання студентського наукового гуртка 

«Сучасний економіст» 

20 травня 2021 р. відбулося підсумкове засідання гуртка, метою якого було 

підведення підсумків роботи за 2020-2021 рр. та формування пропозицій щодо 

вдосконалення наукової діяльності здобувачів вищої освіти.  

Керівник Оксана ЗАМОРА доповіла про результати наукової діяльності 

гуртка за навчальний рік, відмітивши, що гуртківці брали активну участь у 

Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт, наукових семінарах, диспутах, круглих 

столах, і відповідно були нагороджені грамотами, сертифікатами та подяками. 

На завершення засідання гуртка завідувачка кафедри економіки 

підприємства к.е.н. доц. Ірина ГУРСЬКА подякувала студентам за плідну працю 

та побажала їм успіхів і творчих злетів в подальшій науково-дослідницькій 

роботі. 

 

За період (2020-2021 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, 16 листопада 2020 р. 

2. Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-компетентне 

управління корпораціями в умовах поведінкової економіки». м. Луцьк, 3 березня 

2020 р.  

3. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 

розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи». м. Львів.18 березня 2021 р. 

4. І студентській науково-практичній конференції «Економіка постпандемії: 

криза або нова можливість для України». м. Бурштин, 15 квітня 2021 р. 

 

За період діяльності студентами опублікували понад 40 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», у 

Волинському національному університеті імені Лесі Українки.  

Дмитро ІВАСІВ, студент групи Ек-51М, наукова робота «Організаційно-

економічні умови розвитку зерновиробництва» був нагороджений грамотою за 

актуальність дослідження, а керівнику Ігорю ФЕДУНЯКУ висловили подяку за 

підготовку учасника до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Економіка».  

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 науково-

педагогічного 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 «on-

line», враховуючи сучасний стан фаху і досвід розвинених країн світу, що буде 

сприяти процесам інтеграції економістів України в Євросоюз. 

 

 

 

Керівник студентського наукового гуртка ____________ Оксана ЗАМОРА  

 

 

 

Завідувач кафедри __________________ Ірина ГУРСЬКА 

 

 


