
Звіт про результати діяльності студентського 

наукового гуртка     «Синергія» 
                                                             (назва СНГ) 

____кафедри менеджменту__ 
(назва кафедри) 

Інженерно-економічного факультету ОДАУ  

за 2019/2020 навчальний рік 

Студентський науковий гурток «Синергія створений у 2018 році. 

 

Метою створення наукового гуртка є активізація наукових 

досліджень серед студентів, а також реалізація наукових, творчих, духовних 

та інших інтересів студентів з проблем управління сучасними підприємствами.  

Завдання наукового гуртка:  

• заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання 

самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів; 

• закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку 

творчого мислення та досягнення поглибленого освоєння навчальних 

дисциплін; 

• сприяння під керівництвом викладачів кафедри менеджменту 

вирішенню конкретних практичних проблем макроекономічного 

розвитку і діяльності окремих суб'єктів господарювання; 

• підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-

дослідних робіт студентів; 

• набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній 

роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах 

тощо; 

• здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом 

залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або 

колективної наукової роботи. 

Особовий склад гуртка. 

 
№ 

з/п  

П.І.Б. студента Курс, група 

1. Браткова Олена Іванівна 1 курс, магістр 

2.  Тельпіс Євгенія Іллівна 2 курс, магістр 

3.  Яковлєв Деніс Русланович 2 курс, магістр 

4.  Міщенко Наталя Миколаївна 3 курс, магістр 

5.  Боєв Василь Михайлович 2 курс, магістр 



6. Білоусова Марія Олександрівна 2курс, магістр 

7. Лукашенко Лілія Володимирівна 2 курс, магістр 

8. Порач Ігор Анатолійович 2 курс, магістр 

9. Пилипів Ірина Орестівна 2 курс, магістр 

10.  Стратан Андрій Борисович 2курс, магістр 

15. Фінік Анна Василівна 1 курс, магістр 

16. Дуняк Катерина Олександрівна 4 курс, бакалавр 

17. Похила Анна Іванівна 4 курс, бакалавр 

18. Коханська Оксана 4 курс, бакалавр 

19. Фортуне Лариса 4 курс, бакалавр 

20. Боєв Валерій Васильович   2 курс, бакалавр 

21. Волокітіна Ганна Володимирівна 2 курс, бакалавр 

22. Гаврілова Аліна Володимирівна 2 курс, бакалавр 

23. Копчинська Ірина Олександрівна  2 курс, бакалавр 

24. Петрова Марія Юріївна 2 курс, бакалавр 

25. Рак Ілля Сергійович 2 курс, бакалавр 

26. Цибульська Наталія Леонідівна 2 курс, бакалавр 

27. Швець Карина Олександрівна 2 курс, бакалавр 

28. Єксар Михайлина Миколаївна 3 курс, бакалавр 

29. Додурич Аліна Василівна 3 курс, бакалавр 

30. Грекова Тетяна Миколаївна 3 курс, бакалавр 

 

Керівник наукового гуртка: Дідур Ганна Іванівна, доцент, к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту.   

Староста гуртка Браткова Олена Іванівна (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 грудень. 

 
№ 

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 2019/ 2020 

навчальному році.  

2. Розгляд і затвердження плану роботи 

гуртка 

3. Затвердження складу гуртка 

5.09.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 



2. Засідання 2 

Презентація результатів досліджень: 

Стратан А.Б. Впровадження сучасних 

інноваційних технологій в управління 

підприємствами 

Боєв В.М. Стратегічне управління 

розвитком підприємства:сутність та зміст  

Обговорення, дискусія.  

23.10.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

3. Засідання 3 

Презентація результатів досліджень: 

Білоусова М.О. «Організація раціонального 

використання трудових ресурсів 

сільськогосподарських підприємств» 

Порач І.А. Пилипів І.О. «Стратегія 

організаційного розвитку: сутність, зміст, 

роль в управлінні». 
Обговорення, дискусія. 

20.11.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

4. Засідання 4. 

Презентація результатів досліджень: 

Лукашенко Л.В. «Організаційно-

економічний механізм забезпечення 

ефективного функціонування 

підприємства». 

Тельпіс Є.І. «Економічне обґрунтування 

інвестиційного проекту розвитку 

садівництва» 

Обговорення, дискусія. 

11.12.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

5.  Засідання 5. 

Презентація результатів досліджень: 

Міщенко Н.М. Особливості управління 

виробничо-господарською діяльністю 

фермерських господарств. 

Похили А.І. Управління трудовими 

ресурсами в  ПП “Явір-Агросервіс”, 
Обговорення, дискусія. 

22.01.2020 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

6.  Засідання 6. 

Презентація результатів досліджень: 

Абажер Є.В. Організація виробничих 

процесів в рослинництві. 

Кривенко Я.В. Удосконалення технології 

виробництва продукції 
Обговорення, дискусія. 

26.02.2020 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

7. Засідання 7. 

Презентація результатів досліджень: 

Бельтек Д.М. Удосконалення системи 

оплати та стимулювання праці 

Заболотна А.В. Підвищення 

продуктивності праці в операційній 

системі. 
Обговорення, дискусія. 

25.03.2020 Онлайн Дідур Г.І. 

8. Засідання 8. 

Презентація результатів досліджень: 

21.04.2020 Онлайн Дідур Г.І. 



Волокітіна Г.В.  Вплив громадськості на 

прийняття  владних рішень 

Петрова М.Ю. Ринок землі в Україні 
Обговорення, дискусія. 

Підведення підсумків роботи гуртка. Обрання 

логотипу гуртка. 

 

Студенти – учасники гуртка брали участь у наукових конференціях:  

Здобувачі другого рівня вищої освіти «Магістр»: Боєв В.М., Міщенко 

Н.М., Стратан А.Б., Лукашенко Л.В., Пилипів І.О., Порач І.А., Білоусова 

М.О., Тельпіс Є.І. брали участь у міжвузівській  науково-практичній 

інтернет-конференції за міжнародною участю «Сучасний менеджмент в 

агробізнесі: проблеми та рішення». М.Одеса, 24 червня.2019 р. 

 

За результатами роботи наукового гуртка «Синергія» під керівництвом 

доц. Дідур Г.І. учасниками опубліковані тези доповідей, перелік яких 

представлено в таблиці. 
Прізвище студента Тема публікації Назва, дата та місце проведення 

конференції 

Боєв В.М. Стратегічне управління 

розвитком підприємства: 

сутність та зміст: збірник тез 

доповідей міжвузівської 

науково-практичної інтернет-

конференції за міжнародною 

участю (Одеса, 24 

червня).2019.с.22-26. 

Міжвузівська науково-практична 

інтернет-конференція за 

міжнародною участю «Сучасний 

менеджмент в агробізнесі: 

проблеми та рішення». 

 Одеса, 24 червня 2019р.. 

Стратан А.Б. Впровадження сучасних 

інноваційних технологій в 

управління підприємствами. 

Збірник тез доповідей 

міжвузівської науково-

практичної інтернет-

конференції за міжнародною 

участю (Одеса, 24 

червня).2019.с.130-134. 

Міжвузівська науково-практична 

інтернет-конференція за 

міжнародною участю «Сучасний 

менеджмент в агробізнесі: 

проблеми та рішення». 

 Одеса, 24 червня 2019р.. 

Білоусова М.О. Організація раціонального 

використання трудових ресурсів 

сільськогосподарських 

підприємств. Збірник тез 

доповідей міжвузівської 

науково-практичної інтернет-

конференції за міжнародною 

участю (Одеса, 24 

червня).2019.с.14-17. 

Міжвузівська науково-практична 

інтернет-конференція за 

міжнародною участю «Сучасний 

менеджмент в агробізнесі: 

проблеми та рішення». 

 Одеса, 24 червня 2019р.. 

Порач І.А., 

Пилипів І.О. 

Стратегія організаційного 

розвитку: сутність, зміст, роль в 

управлінні. Збірник тез 

доповідей міжвузівської 

науково-практичної інтернет-

Міжвузівська науково-практична 

інтернет-конференція за 

міжнародною участю «Сучасний 

менеджмент в агробізнесі: 

проблеми та рішення». 



конференції за міжнародною 

участю (Одеса, 24 

червня).2019.с.57-61. 

 Одеса, 24 червня 2019р.. 

Лукашенко Л.В. Організаційно-економічний 

механізм забезпечення 

ефективного функціонування 

підприємства. Збірник тез 

доповідей міжвузівської 

науково-практичної інтернет-

конференції за міжнародною 

участю (Одеса, 24 

червня).2019.с.50-52. 

Міжвузівська науково-практична 

інтернет-конференція за 

міжнародною участю «Сучасний 

менеджмент в агробізнесі: 

проблеми та рішення». 

 Одеса, 24 червня 2019р.. 

Міщенко Н.М. Особливості управління 

виробничо-господарською 

діяльністю фермерських 

господарств. Збірник тез 

доповідей міжвузівської 

науково-практичної інтернет-

конференції за міжнародною 

участю (Одеса, 24 

червня).2019.с.53-57. 

Міжвузівська науково-практична 

інтернет-конференція за 

міжнародною участю «Сучасний 

менеджмент в агробізнесі: 

проблеми та рішення». 

 Одеса, 24 червня 2019р.. 

Тельпіс Є.І. Економічне обґрунтування 

інвестиційного проекту 

розвитку садівництва. Збірник 

тез доповідей міжвузівської 

науково-практичної інтернет-

конференції за міжнародною 

участю (Одеса, 24 

червня).2019.с.231-234. 

Міжвузівська науково-практична 

інтернет-конференція за 

міжнародною участю «Сучасний 

менеджмент в агробізнесі: 

проблеми та рішення». 

 Одеса, 24 червня 2019р.. 

  

Завідувач кафедри                                        / Г.М. Запша/ 

  

Керівник СНГ                                                 / Г.І. Дідур/ 

 

 


