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Студентський науковий гурток 

«Україна і світ» 

 

факультет «Економіки і природокористування» 

кафедра економіки підприємства 

 

Науковий гурток "Україна і світ" є добровільним об’єднанням здобувачів 

вищої освіти факультету економіки і природокористування. Гурток створений у 

2019 році. Його основною метою є сприяння реалізації та представництво 

наукових, творчих, духовних та інших інтересів здобувачів вищої  освіти. 

Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей 

студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, 

коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через 

дослідження. 

 Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають 

можливість: 

1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та 

дослідницької роботи; 

2) приймати участь в науковому житті інституту (написання статей, тез 

доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях; 

3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та 

конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку 

національної та світової економіки; 

4) брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються 

актуальні проблеми сучасного розвитку регіону, країни, світу; 

5) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання. 

Свої знання, наукові результати, вміння організувати та проводити 

презентацію робіт із використанням найсучаснішої техніки, студенти відточують 

на засіданнях наукового гуртка, де вони отримують навички, вкрай необхідні в 

сучасних умовах господарювання. 

Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в 

навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для 

підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, 

котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне 

мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній 

діяльності. 

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 «Україна і світ» є: 

- виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-

дослідницької роботи здобувачів вищої освіти, поглиблення дослідження за 

проблематикою наукової діяльності кафедри економіки підприємства за участю 



здобувачів вищої освіти; придбання навичок наукової роботи;  залучення 

обдарованих здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності.  

 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:  

- Залучення до роботи здобувачів вищої освіти, які виявляють інтерес до 

науково-дослідницької роботи.  

- Організація науково- дослідницької роботи здобувачів вищої освіти. 

- Поглиблене вивчення здобувачів вищої освіти дисциплін циклу 

природничо-наукової  та загальноекономічної підготовки.  

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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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-

батькові студента 

Курс, 

група 
Посада в СНГ 

1. Яців Володимир Ек-41Б Староста гуртка 

2. Стефанишин Уляна Ек-41Б Заступник старости 

3. Гелетюк Ростислав  Ек-31Б . . . 

4. Лесів Юля Ек-31Б . . . 

5. Николин Леся О-41Б . . . 

6. Гевко Іван Ек-31Б . . . 

7. Патіота Адріана О-41Б . . . 

8. Демелько Ігор Ек-41Б … 

9. Цісельський Олег Ек-31Б … 

10. Йоник Богдан О-31Б … 



Згідно плану роботи студентського наукового гуртка «Україна і світ» було 

проведено десять засідань, тематикою яких є: 

 

1. Організаційне засідання гуртка. 4 жовтня 2019 року на кафедрі 

економіки підприємства відбулось організаційне засідання студентського 

наукового гуртка «Україна і світ». Тема засідання  «Сучасний розвиток 

економіки України». Перед студентами виступила керівник гуртка к. геогр. н., 

доцент Герасимів З.М., яка розповіла про наукову роботу кафедри, ознайомила 

студентів із планом роботи на 2019-2020 н. р., розкрила мету та основні завдання 

гуртка. На засіданні обрали старосту гуртка Яціва Володимира (Ек-41Б) та його 

заступника Стефанишин Уляну (Ек-41 Б). 

Діяльність гуртка спрямована на задоволення наукових інтересів студентів, 

розвиток творчих здібностей та формування особистості сучасного молодого 

науковця. 

Студенти розповіли про своє бачення наукової проблематики, висловили 

пропозиції та побажання щодо роботи гуртка. На засіданні аналізували сучасні 

світові новини та місце України у світовій економічній системі. Робота гуртка 

пройшла у дружній та доброзичливій атмосфері. 

 

2. 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. 

Мета навчально-пізнавальної екскурсії — поєднання навчання та виховання 

студентів на прикладі видатного діяча Богдана Лепкого. Богдан Лепкий – велет 

українського інтелекту та патріотизму, зразок для наслідування викладачів і 

студентів. 

Коли шукаємо в нашій історії конкретні й повчальні дороговкази, які 

вказували б правильний шлях для українців сьогоднішніх, найчастіше 

звертаємося до постатей видатних письменників, які далеко випереджували 

сучасних їм світочів інших народів, інших культур. Такою особистістю 

був Богдан Лепкий – величний зразок українського інтелекту й гідної постави 

українця-патріота. 

На завершення у виставковій залі музею студенти оглянули виставку 

картини «Україно, наша мати, наша земленько свята» народного художника 

Богдана Ткачика. Роботи автора вирізняються своєю унікальністю, несуть 

глибокий філософський та громадянський зміст. 

 

3. Круглий стіл «Проблеми мотивації праці та працевлаштування 

молоді». 
28 листопада відповідно до плану роботи студентського наукового 

гуртка «Україна і світ» відбулось засідання круглого столу на тему «Проблеми 

мотивації праці та працевлаштування молоді». 



Ефективна зайнятість, адаптація та мотивація праці молоді є актуальними 

проблемами сьогодення. Ситуація, що склалась на ринку праці, диспропорція 

попиту і пропозиції робочих місць, невідповідність отриманого фаху вимогам 

роботодавців, неофіційна зайнятість викликають глибоку стурбованість. 

Під час засідання круглого столу розглянуто чинники, що сприяють чи 

перешкоджають інтеграції молоді у ринок праці, впливають на адаптацію 

працівників. Проаналізовано стан ринку праці в Україні, досліджено особливості 

реалізації трудового потенціалу, розкрито інноваційні підходи до вирішення 

проблем зайнятості та безробіття. Під час обговорення даної теми гуртківці 

розглянули мотиви та передумови зовнішньої трудової міграції молодих людей. 

Учасники круглого столу дійшли висновку про необхідність державної 

підтримки та сприяння працевлаштуванню молоді. 

 

4. 25 грудня 2019 року відповідно до плану роботи студентського наукового 

гуртка «Україна і світ» відбувся науковий семінар  «Зарубіжний досвід 

ведення органічного землеробства». Студенти підготували доповіді і 

презентації, в яких розкрили  причини нарощення обсягів виробництва 

органічної продукції в провідних країнах світу та Україні.  

Проаналізували діяльність  виробників органічної продукції та  основні 

канали збуту: супермаркети традиційних роздрібних мереж, спеціалізовані 

продуктові магазини, ринки, інтернет-магазини, прямі продажі фермерських 

господарств. Гуртківці розглянули основні фактором, які негативно впливають 

на відсутність позитивних тенденцій розвитку органічного землеробства в 

Україні та провідних європейських державах. Основною причиною є відсутність 

дієвої державної підтримки. 

 

5. 22 січня 2020 року. було проведено засідання студентського наукового 

гуртка «Україна і світ». Тема засідання  «Проблеми і перспективи розвитку 

туристичної сфери».  

Перед студентами виступила керівник гуртка Герасимів З.М., яка розповіла 

про проблеми, перспективи та загрози  розвитку туристичної сфери в Україні та 

світі. Студенти виступили з доповідями, в яких проаналізували потенціал 

туристичної сфери та передумови її розвитку в Україні та   світі, розглянули 

основні туристичні потоки. Значну увагу приділили сталому розвитку туризму 

та стимулювання інновацій та інвестицій в туристичну сферу. 

 

6. 26 лютого 2020 року відбулось засідання круглого столу на тему  «Сталий 

розвиток сільського господарства та сільських територій». У доповідях 

гуртківців розглянуто основні напрями сучасної наукової думки щодо сутності 

поняття «сталий розвиток сільського господарства» та його складових елементів, 

визначено фактори впливу та умови сталого розвитку сільського господарства. 

Розкрито теоретичні питання, що стосуються основних положень сталого 

розвитку сільських територій України. Досліджено та запропоновано вирішення 

основних проблем розвитку сільського господарства та сільських територій. 



7. Круглий стіл «Економіка країни та регіонів». 5 березня 2020 року 

відповідно до плану роботи студентського наукового гуртка «Україна і 

світ» відбулось засідання круглого столу на тему «Економіка країни та регіонів». 

Актуальними проблеми соціально-економічного розвитку України та її 

регіонів у контексті економічної глобалізації є активізація інноваційно-

інвестиційної діяльності, розвиток високотехнологічних галузей та виробництв, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на вітчизняному та 

зарубіжному ринках. 

Студенти аналізували теоретичні та прикладні аспекти розвитку 

продуктивних сил, досліджували основні проблеми економіки країни, її 

інноваційний потенціал. Цікавим різновидом розумової діяльності, що розвиває 

логічне мислення та пам'ять, сприяє кращому засвоєнню матеріалу, є вирішення 

головоломок. Гуртківці підготували тематичні кросворди, які колективно 

вирішували. Засідання круглого столу пройшло в дружній та доброзичливій 

атмосфері. 

 

8. Диспут «Екологічні аспекти раціонального природокористування». 

22.04. 2020 року відповідно до плану роботи студентського наукового  гуртка 

було проведено диспут «Екологічні аспекти раціонального 

природокористування». 

Проблеми природокористування завжди були важливими для людства, але 

найбільшої актуальності вони набули в наш час, коли господарська діяльність 

людини викликала великі зміни природного середовища. 

Гуртківці відзначили, що наукові основи природокористування необхідно 

розробляти, виходячи з принципів раціонального використання природних 

ресурсів, основних положень екології і вчення про біосферу та комплексних 

розробок щодо оптимального розміщення продуктивних сил. 

  

9. Семінар «Сучасні аспекти міжнародної туристичної діяльності». 

20.05. 2020 року відбувся семінар «Сучасні аспекти міжнародної туристичної 

діяльності». Студенти ознайомились із найважливішими питаннями, 

пов’язаними з міжнародним туризмом та особливостями світової туристичної 

індустрії. 

Було проаналізовано організації міжнародного туризму, визначено роль 

міжнародного туризму в господарській діяльності суспільства та його основні 

функції щодо соціальної сфери. 

Значна увага на семінарі приділялась аналізу особливостей міжнародного 

туризму як вважливої галузі національної економіки.  

Гуртківці  ознайомились із географією туристичного попиту, 

особливостями міжнародного туризму та державного регулюванням туристичної 

діяльності в світі, охарактеризували основні тенденції та перспективи розвитку 

міжнародного туристичного бізнесу. 

 

10. Науковий семінар «Особливості наукової діяльності студентів».  

27.05.2020 року відповідно до плану роботи студентського гуртка «Україна і 



світ» було проведено науковий семінар «Особливості наукової діяльності 

студентів».  

На семінарі було відзначено, що сучасне поняття науково-дослідної роботи 

студентів в системі навчального процесу включає в себе два взаємопов’язаних 

елементи: ознайомлення студентів із специфікою дослідницької праці, засвоєння 

ними навичок цієї праці;  власне наукові дослідження, які здійснюються 

студентами під керівництвом професорсько-викладацького складу. 

Керівник гуртка відзначила, що науково-дослідна робота студентів 

представляє собою комплекс форм та методів формування у майбутніх фахівців 

творчого мислення, засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок 

дослідника. Розвиток наукових досліджень у вузах безпосередньо впливає на 

якість навчального процесу: вони змінюють вимоги до рівня знань студентів, 

структуру процесу навчання, підвищують ступінь підготовленості майбутніх 

спеціалістів, їхній практичний світогляд. 
 

Науковий керівник Зоряна Герасимів підвела підсумки роботи 

студентського наукового гуртка «Україна і світ» за 2019-2020 рр. та представила 

програму стратегії розвитку студентського наукового гуртка. 

За період (2019-2020 р,) діяльності студентського наукового гуртка кафедри 
економіки підприємства, гуртківці брали участь в:  

Науково-практичній студентській конференції «Актуальні питання 
розвитку агропромислового комплексу», ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний інститут»,   м. Бережани, 7 листопада 2019 р. За результатами 
конференції опубліковано тези доповідей. 

Студенти економічного факультету брали активну участь у наукових 

заходах, які відбулися на базі інших ВНЗ, зокрема, на конкурсах найкращих робіт 

в Подільському державному аграрно-технічному університеті зі спеціальності 

«Економіка сільського господарства та АПК». Стефанишин Уляна  (Ек-41Б) 

отримала диплом ІІ ступеня,  керівник Замора О.І.  

Учасники студентського наукового гуртка приймали участь в олімпіаді:  

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економіки і організації 

інноваційної діяльності, 27 лютого 2020 року. За результатами оцінювання 

конкурсних робіт членами журі були визначені переможці олімпіади, серед 

яких Николин Леся, Йоник Богдан, Лесів Юлія, Миськів Оксана. 

В рамках наукового студентського гуртка для студентів кафедри були 

організовані зустрічі з виробничниками, спеціалістами, фахівцями, студенти 

брали участь в «Наукових пікніках». 

У ході проведення наукових досліджень студентів використовувалися 

загальнонаукові і спеціальні методи: абстрактно-логічний (уточнення сутності 

основних економічних  категорій); статистичний  (для оцінки динаміки розвитку 

галузей); монографічний (дослідження наукових праць); аналізу і синтезу (аналіз 

рівня розвитку та результативності інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств); порівняльний аналіз (порівняння 

різноманітних явищ та процесів щодо їх впливу на ефективність 



сільськогосподарських підприємств); методи економіко-математичного 

прогнозування (з метою прогнозування розвитку національної економіки); 

індукції та дедукції (для визначення стратегії); кореляційного аналізу 

(дослідження впливу факторів на валові збори і валове виробництво). 

Студентський науковий гурток «Україна і світ» співпрацює з гуртками 

«Сучасний економіст», «Туризмознавець», «Актуальні проблеми методики 

обліку і аудиту». Наукові гуртки колегіально проводять бінарні засідання та 

виїзні заняття. 

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. 

 

Стратегія розвитку студентського наукового гуртка «Україна і світ» 

В рамках кафедри економіки підприємства студентський науковий гурток 

«Україна і світ» планує й надалі проводити наукові дослідження теми 

«Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування 

подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону», 

досліджувати та аналізувати основні тенденції економічного життя  України та 

інших країн світу, вивчати участь  нашої країни  в процесах європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

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). 

Складати спільно з науковим керівником планів і звітів про роботу 

студентського наукового гуртка. 

Систематично проводити організаційну роботу. 

Сприяти своєчасному виконанню плану наукових робіт членами 

студентського наукового гуртка. 

Періодично звітувати про роботу на засіданнях студентського наукового 

гуртка. 



Забезпечувати зв’язок студентського наукового гуртка зі студентською 

радою та іншими студентами. 

 
 

Науковий керівник  к.геогр.н., доц.  Герасимів З.М.   

                                                                          

 

Зав. кафедри економіки підприємства                   к.е.н., доц.   Гурська І.С.  

  


