
Звіт про результати діяльності студентського наукового гуртка  

«Стратег» 

кафедри менеджменту 

Інженерно-економічного факультету ОДАУ  
за 2018/2019 навчальний рік 

Студентський науковий гурток «Стратег» створений у 2018 році. 
 

Метою створення наукового гуртка є залучення студентів до 

проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та бізнес-

проєктах, науково-практичних заходах та конкурсах, створення умов для 

творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої 

професійної діяльності та кар’єрного росту. 

Завдання наукового гуртка:  

– поглиблення знань з дисциплін, які вивчаються, за обраним фахом;  

– розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, набуття навиків 

дослідницької роботи та розширення кругозору та ерудиції; 

– участь членів гуртка та інших студентів у науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах;  

– організація та проведення зустрічей та майстер-класів з провідними 

іноземними і вітчизняними науковцями та викладачами вищих навчальних 

закладів, представниками органів державної влади та бізнесу, експертами 

та фахівцями в площині сучасних технологій управління;  

– організація та проведення екскурсій для ознайомлення з особливостями 

діяльності органів державної влади, провідних підприємств агарного 

сектора та інших галузей економіки;  

– проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, 

студентів та представників бізнесу; 

– розроблення студентських проектів та підтримка їх реалізації. 

 
Особовий склад гуртка. 

№ 

з/п  

П.І.Б. студента Курс, група 

1. Браткова Олена Іванівна 4 курс, бакалавр 

2.  Краснянчук Лілія Олегівна 2 курс, магістр 

3.  Чеботарюк Вікторія Анатоліївна 2курс, магістр 

4.  Крижановська Тетяна Анатоліївна 2 курс, магістр 

5.  Мельниченко Вікторія Геннадіївна 2 курс, магістр 

6. Снісаренко Яна Дмитрівна 2курс, магістр 

7. Смолянець Віктор Степанович 2 курс, магістр 

8. Саргсян Едуард Шагенович 1курс, магістр 

9. Янєва Анастасія Павлівна 1 курс, магістр 

10.  Швець Зоряна Олександрівна 2 курс, магістр 

11.  Рубан Анна Олександрівна 2 курс, магістр 

12. Скородумова Наталя Юріївна 1 курс, магістр 

13. Щетина Тетяна Миколаївна 1 курс, магістр 

14. Трофімова Марія Олександрівна 1 курс, магістр 

15. Чегурко Наталія Олександрівна 1курс, магістр 



Керівник наукового гуртка: Мельничук Оксана Іванівна, доцент, к.е.н., 

доцент кафедри менеджменту.   

Староста гуртка Чегурко Наталія Олександрівна (1 курс, магістр) 

Тематика науково – дослідної  роботи гуртка: 

Дослідження СНГ здійснюються у межах виконання науково-дослідної 

роботи кафедри менеджменту за темою: «Розвиток менеджменту та 

маркетингу в аграрному секторі економіки України в умовах економічної 

глобалізації». 

 

1. Заходи, проведені гуртком з вересня по червень. 

 
№ 

з/п 

Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1. Засідання 1 

1. Презентація інформації щодо роботи 

гуртка та планових наукових регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів, 

олімпіад, конференцій в 2018/ 2019 

навчальному році.  

2. Розгляд і затвердження плану роботи 

гуртка 

3. Затвердження складу гуртка 

5.09.2018 Кафедра 

менеджме

нту 

Мельничук О.І. 

2. Засідання 2 

Презентація результатів досліджень: 

Краснянчук Л. О. «Формування цінових 

стратегій аграрного підприємства» 

Чеботарюк В. А. «Формування виробничої 

стратегії аграрного підприємства». 

Обговорення, дискусія.  

26.09.2018 Кафедра 

менеджме

нту 

Мельничук О.І. 

3. Засідання 3 

Презентація результатів досліджень: 

Крижановська Т.А. «Стратегічне 

управління розвитком персоналу в агарних 

підприємствах» 

Мельниченко В.Г. «Система управління 

персоналом та її удосконалення в 

аграрному підприємстві» Обговорення, 

дискусія. 

24.10.2018 Кафедра 

менеджме

нту 

Мельничук О.І. 

4. Засідання 4. 

Презентація результатів досліджень: 

Снісаренко Я.Д. «Організаційний механізм 

управління та його удосконалення в 

аграрному підприємстві» 

Смолянець В. С. «Формування товарно-

продуктових стратегій аграрного 

підприємства». 

Обговорення, дискусія. 

14.11.2018 Кафедра 

менеджме

нту 

Мельничук О.І. 

5. Засідання 5. 

Презентація результатів досліджень: 

Чегурко Н.О. «Стратегія управління 

26.02.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Мельничук О.І. 



логістичною діяльністю аграрного 

підприємства». 

Саргсян Е.Ш. «Формування корпоративних 

стратегій управління аграрного 

підприємства». 

Обговорення, дискусія. 

6. Засідання 6. 

Презентація результатів досліджень: 

Швець З. О. «Система управління 

стратегічним розвитком аграрного 

підприємства». 

Янєва А.П. «Стратегія мотивації персоналу 

аграрного підприємства». 

27.03.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Мельничук О.І. 

7. Засідання 7. 

Презентація результатів досліджень: 

Рубан А.О. «Формування ефективної 

системи управління збутом 

сільськогосподарської продукції ». 

Браткова О.І. «Стратегія управління 

ресурсним потенціалом аграрного 

підприємства». 

Скородумова Н.Ю. 

«Стратегічне управління 

конкурентоспроможністю продукції 

сільськогосподарського підприємства» 

Обговорення, дискусія. 

24.04.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Мельничук О.І. 

8. Засідання 8. 

Презентація результатів досліджень: 

Щетина Т.М. «Стратегія диверсифікації 

сільськогосподарського підприємства». 

Трофімова М.О.. «Маркетингові стратегії 

розвитку сільськогосподарського 

підприємства». 

Обговорення, дискусія. 

22.05.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Мельничук О.І. 

 

  



Студенти – учасники гуртка брали участь у наукових конференціях:  

 

1. IX міжвузівська науково-практична студентська конференція 

Браславські читання. Економіка ΧΧΙ століття: національний та 

глобальний виміри, 24 квітня 2018 року. ОДАУ, м. Одеса: 
- студенти 2 рівня вищої освіти «Магістр»:  

Краснянчук Л.О. Сутність та значення цінової стратегії в діяльності 

аграрних підприємств. 

Чеботарюк В.А. Стратегічні орієнтири розвитку виробничої діяльності 

аграрного підприємства. 

Крижановська Т.А. Організаційна культура як чинник розвитку 

персоналу аграрного підприємства. 

Мельниченко В.Г. Класифікація стратегій управління персоналом 

аграрних підприємств. 

Снісаренко Я.Д. Складові організаційно-економічного механізму 

управління аграрним підприємством. 

Смолянець В.С. Організаційне забезпечення процесів управління 

якістю в аграрних підприємствах. 

- студентка 1 рівня вищої освіти «Бакалавр» Чегурко Н.О. Наукові 

підходи до трактування сутності поняття «логістика». 

 

2. Друга студентська науково-практична конференція 

«Економіко технологічне забезпечення розвитку плодоовочевої 

галузі АПК півдня України»», 19 червня 2019 р., ОДАУ, м. Одеса:  

- студентка 1 рівня вищої освіти «Бакалавр» Браткова О.І. Планування 

раціонального використання ресурсного потенціалу аграрного підприємства 

на основі економіко-математичних методів. 

 

За результатами роботи наукового гуртка «Стратег» під керівництвом 

доц. Мельничук О.І. учасниками опубліковані тези доповідей, перелік яких 

представлено в таблиці. 

 Прізвище студента Тема публікації Видавництво, рік, сторінки 

1 Краснянчук Л.О.  

 

Сутність та значення 

цінової стратегії в 

діяльності аграрних 

підприємств 

Збірник матеріалів 

IX міжвузівської 

науково-практичної 

студентської 

конференції, 24 

квітня 2018 року. – 

Одеса, ОДАУ. – 

2018. – 123 с. – С. 

72-74. 

Браславські читання. Економіка 

ΧΧΙ століття: національний та 

глобальний виміри. 24 квітня 2018 

року. ОДАУ, м. Одеса 



2 Чеботарюк В.А. 

 

Стратегічні 

орієнтири розвитку 

виробничої 

діяльності аграрного 

підприємства 

Збірник матеріалів 

IX міжвузівської 

науково-практичної 

студентської 

конференції, 24 

квітня 2018 року. – 

Одеса, ОДАУ. – 

2018. – 123 с. – С. 

112-115. 

Браславські читання. Економіка 

ΧΧΙ століття: національний та 

глобальний виміри. 24 квітня 2018 

року. ОДАУ, м. Одеса 

3 Крижановська Т.А. Організаційна 

культура як чинник 

розвитку персоналу 

аграрного 

підприємства 

Збірник матеріалів 

IX міжвузівської 

науково-практичної 

студентської 

конференції, 24 

квітня 2018 року. – 

Одеса, ОДАУ. – 

2018. – 123 с. – С. 

74-76. 

Браславські читання. Економіка 

ΧΧΙ століття: національний та 

глобальний виміри. 24 квітня 2018 

року. ОДАУ, м. Одеса 

4 Мельниченко В.Г. Класифікація 

стратегій управління 

персоналом аграрних 

підприємств 

Збірник матеріалів 

IX міжвузівської 

науково-практичної 

студентської 

конференції, 24 

квітня 2018 року. – 

Одеса, ОДАУ. – 

2018. – 123 с. – С. 

76-79. 

Браславські читання. Економіка 

ΧΧΙ століття: національний та 

глобальний виміри. 24 квітня 2018 

року. ОДАУ, м. Одеса 

5 Снісаренко Я.Д. Складові 

організаційно-

економічного 

механізму 

управління аграрним 

підприємством 

Збірник матеріалів 

IX міжвузівської 

науково-практичної 

студентської 

конференції, 24 

Браславські читання. Економіка 

ΧΧΙ століття: національний та 

глобальний виміри. 24 квітня 2018 

року. ОДАУ, м. Одеса 



квітня 2018 року. – 

Одеса, ОДАУ. – 

2018. – 123 с. – С. 

85-89. 

6 Чегурко Н.О. Наукові підходи до 

трактування сутності 

поняття «логістика» 

Збірник матеріалів 

IX міжвузівської 

науково-практичної 

студентської 

конференції, 24 

квітня 2018 року. – 

Одеса, ОДАУ. – 

2018. – 123 с. – С. 

115-118. 

Браславські читання. Економіка 

ΧΧΙ століття: національний та 

глобальний виміри. 24 квітня 2018 

року. ОДАУ, м. Одеса 

7 Смолянець В.С. Організаційне 

забезпечення 

процесів управління 

якістю в аграрних 

підприємствах. 

Збірник матеріалів  

IV Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

«Розвиток економіки 

країни: можливості, 

проблеми, 

перспективи», м. 

Запоріжжя, 22 

вересня 2018 року. – 

С. 90-94. 

IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток економіки 

країни: можливості, проблеми, 

перспективи», 22 вересня 2018 

року, м. Запоріжжя. 

8 Браткова О.І. Планування 

раціонального 

використання 

ресурсного потенціалу 

аграрного 

підприємства на основі 

економіко-

математичних методів. 

Матеріали Другої 

студентської 

науково-практичної 

конференції 

«Економіко 

технологічне 

забезпечення 

розвитку 

Друга студентська науково-

практична конференція 

«Економіко технологічне 

забезпечення розвитку 

плодоовочевої галузі АПК півдня 

України»» 

19 червня 2019 р., ОДАУ, м. Одеса 



плодоовочевої галузі 

АПК півдня 

України»», 19 червня 

2019 р., ОДАУ, м. 

Одеса. - С. 165-171. 

 

 

  

Завідувач кафедри                                        _____________ / Г.М. Запша/ 

  

Керівник СНГ                                                ____________ / О.І. Мельничук/ 

 

 
 


