
 
Звіт про результати діяльності студентського наукового гуртка     

«Синергія»                                                            

____кафедри менеджменту__ 

(назва кафедри) 

Інженерно-економічного факультету ОДАУ  

за 2020/2021 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.  Літницька А. О. 1 курс, магістр 

2.  Негруца М. В. 1 курс, магістр 

3.  Тищенко О. О. 1 курс, магістр 

4.  Бевзюк А. І. 1 курс, магістр 

5.  Браткова О. І. 2 курс, магістр 

6.  Куслій О.О. 2 курс, магістр 

https://moodle.osau.edu.ua/user/view.php?id=3851&course=40
https://moodle.osau.edu.ua/user/view.php?id=3852&course=40


7.  Крижанівський В.В. 2 курс, магістр 

8.  Курдас А.А. 2 курс, магістр 

9.  Коханська О.С. 1 курс, магістр 

10.  Ганаган Ю.В. 1 курс, магістр 

11.  Дідур М. Л. 2 курс, бакалавр 

12.  Шамотій А.М. 2 курс, бакалавр 

13.  Клейбатенко А.О. 2 курс, бакалавр 

14.  Іванько К.О. 2 курс, бакалавр 

15.  Юхно С.О. 2 курс, бакалавр 

16.  Волокітіна Г. В. 3 курс, бакалавр 

17.  Петрова М. Ю. 3 курс, бакалавр 

18.  Цибульська Н. Л. 3 курс, бакалавр 

19.  Єксар М. М. 4 курс, бакалавр 

20.  Дерменжи А.О. 4 курс, бакалавр 

21.  Грекова Т. М. 4 курс, бакалавр 

22.  Кушніренко В.В. 4 курс, бакалавр 

 

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

кафедри менеджменту.   

Староста гуртка Іванько К.О. (2 курс, бакалавр) 

Тематика науково – дослідної  роботи гуртка: 

Дослідження СНГ здійснюються у межах виконання науково-дослідної 

роботи   кафедри менеджменту за темою:  «Забезпечення соціо-еколого-

економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій 

на засадах інноваційного менеджменту та маркетингу». Заходи, проведені 

гуртком з вересня по грудень. 

 
№ 

з/п 

Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1. Засідання 1 

1. Презентація щодо роботи гуртка та участі 

у наукових всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів, конференціях в 2020/ 2021 

навчальному році.  

2. Розгляд і затвердження плану роботи 

гуртка на 2020-2021 навчальний рік 

3. Затвердження складу гуртка. 

4. Обрання старости гуртка. 

05.10.2020 Кафедра 

менеджме
нту 

Дідур Г.І. 

2. Засідання 2 

Презентація результатів досліджень: 

Грекова Т.М. Розвиток операційного 

консалтингу  

Фуртуне Л. Д. Напрямки розвитку 

матеріально-технічної бази 

сільськогосподарських підприємств. 

Обговорення, дискусія. 

27.10.2020 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 



3. Засідання 3 

Презентація результатів досліджень: 

Курдас А.А. Удосконалення механізму 

управління ризиками господарської 

діяльності   

Крижановський В.В. Професійний 

розвиток персоналу: сутність, складові. 

Обговорення, дискусія. 

25.11.2020 Кафедра 

менеджме
нту 

(онлайн) 

Дідур Г.І. 

4. Засідання 4. 

Презентація результатів досліджень: 

Петрова М.Ю. Корпоративна культура 

сучасного підприємства  

Волокітіна Г.В. Комютерізація кадрового 

діловодства 

Обговорення, дискусія. 

11.12.2019 Кафедра 

менеджме
нту 

(онлайн) 

Дідур Г.І. 

5.  Засідання 5. 

Презентація результатів досліджень: 

Тищенко О. О. Громадянське суспільство 

як суб'єкт формування цілей публічного 

адміністрування 
Цибульська Н. Японська філософія 

управління персоналом. 

Обговорення, дискусія. 

22.01.2020 Онлайн Дідур Г.І. 

6.  Засідання 6. 

Презентація результатів досліджень: 

Дідур М.Л. Стратегія цифрової 

трансформації в Україні  

Шамотій А.М. Шведська модель 

державного управління 

Обговорення, дискусія. 

26.02.2020 Онлайн Дідур Г.І. 

7. Засідання 7. 

Презентація результатів досліджень: 

Бевзюк А.І. Організаційно-економічний 

механізм управління розвитком персоналу: 

сутність, складові 

Кушніренко В.В. Управління персоналом та 

його удосконалення в АТ «Ощадбанк». 

Обговорення, дискусія. 

25.03.2020 Онлайн Дідур Г.І. 

8. Засідання 8. 

Презентація результатів досліджень: 

Літницька А. О. Сутність та прояви лобізму 

в державному управлінні  

Коханська О.С. Особливості стратегічного 

управління бізнес-процесами аграрних 

підприємств. 

Обговорення, дискусія. 

Підведення підсумків роботи гуртка.  

28.04.2020 Онлайн Дідур Г.І. 

 

Студенти – учасники гуртка брали участь у наукових конференціях:  

Здобувачі Куслій О.О. та Грекова Т.М. взіли участь у  ХІ міжвузівській 

науково-практичній студентській конференції «Браславські читання Економіка 

https://moodle.osau.edu.ua/user/view.php?id=3851&course=40


ХХІ століття: національний та глобальний виміри». 22 вересня 2020 року. 

Одеса. ОДАУ. 

Здобувач другого рівня вищої освіти «Магістр» Крижановський В.В. 

Міжнародній наук.-практ. конференціі  «Економіка, фінанси, облік і право: 

аналіз тенденцій та перспектив розвитку». М. Полтава 4.12.2020р. 

Здобувачі другого рівня вищої освіти «Магістр»: Коханська О.С., 

Ганган Ю.В., Бевзюк А.І. брали участь у І Міжнародної науково-практичної 

конференції НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти». ОДАУ. 13-14 квітня 2021 р. 

Здобувачі першого рівня вищої освіти «Бакалавр» Дерменжи А.В., 

Грекова Т.М.  взяли участь у XXII-го зльоті студентських лідерів аграрної 

освіти (20-21 травня 2021 р.). місто Суми. 

Здобувачі Коханська О.С. та Грекова Т.М. взяли участь у  Міжнародній 

студентській науковій конференції: «Актуальні питання захисту і карантину 

рослин в Україні», присвяченій 20-річчю відкриття спеціальності 202 «Захист і 

карантин рослин», що відбулася в Одеському державному аграрному 

університеті 26-27 травня 2021 року. 

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 

Куслій О.О. Формування системи 

управління інвестиційними 

ресурсами. 

Браславські читання Економіка ХХІ 

століття: національний та глобальний 

виміри. Збірник матеріалів ХІ 

міжвузівської науково-практичної 

студентської конференції 22 вересня 

2020 року. Одеса. ОДАУ. 2020. С.52-

54. 

Крижановський 

В.В. 

Професійний розвиток 

персоналу: сутність, складові. 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Економіка, 

фінанси, облік і право: аналіз 

тенденцій та перспектив розвитку» (4 

грудня  2020 р., Полтава), Полтава, 

2020. С.228-229. 

Грекова Т.М.  Розвиток операційного 

консалтингу. 

1. Браславські читання Економіка ХХІ 

століття: національний та глобальний 

виміри. Збірник матеріалів ХІ 

міжвузівської науково-практичної 

студентської конференції 22 вересня 

2020 року. Одеса. ОДАУ. 2020. С.50-

51. 

Ганган Ю.В., 

Павленко-Дідур 

К.С. 

Концепція маркетингу в 

управлінні розвитком 

підприємства 

Тези доповідей І Міжнародної 

науково-практичної конференції 

НПП та молодих науковців 

«Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти». ОДАУ. 13-14 квітня 2021 р. с. 

461-463. 



Бевзюк А.І. Організаційно-економічний 

механізм управління 

розвитком персоналу: 

сутність, складові. 

Тези доповідей І Міжнародної 

науково-практичної конференції 

НПП та молодих науковців 

«Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти». ОДАУ. 13-14 квітня 2021 р. с. 

365-367. 

Коханська О.С. Особливості стратегічного 

управління бізнес-процесами 

аграрних підприємств. 

Тези доповідей І Міжнародної 

науково-практичної конференції 

НПП та молодих науковців 

«Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти». ОДАУ. 13-14 квітня 2021 р. с. 

396-398. 

Грекова Т.М. Використання бренд-

технологій в аграрній сфері. 

Матеріали XXII-го зльоту 

студентських лідерів аграрної освіти 

(20-21 травня 2021 р.). Суми, 2021. 

С.201-202   

Дерменжи А.В. Вимоги до сучасного лідера в 

аграрній сфері. 

Матеріали XXII-го зльоту 

студентських лідерів аграрної освіти 

(20-21 травня 2021 р.). Суми, 2021. 

С.203-204.   

Коханська О.С., Лі 

Вей 

Напрямки удосконалення 

оперативного управління в 

рослинництві.  

Міжнародна студентська наукова 

конференція: «Актуальні питання 

захисту і карантину рослин в 

Україні», присвяченій 20-річчю 

відкриття спеціальності 202 «Захист і 

карантин рослин». Одеський 

державний аграрний університет 26-

27 травня 2021 року. .с.121-123. 

Грекова Т.М.   Бренд-технології в аграрній 

сфері – вимога сучасності.  

Міжнародна студентська наукова 

конференція: «Актуальні питання 

захисту і карантину рослин в 

Україні», присвяченій 20-річчю 

відкриття спеціальності 202 «Захист і 

карантин рослин». Одеський 

державний аграрний університет 26-

27 травня 2021 року.с.120-121. 

 

 



Засідання студентського наукового гуртка «Синергія у 2020-2021 

навчальному році.

 

 

 



 
 

 
 
 



 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
Доповідь Бевзюк А.І. на І Міжнародної науково-практичної конференції 

НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти». 

ОДАУ. 13-14 квітня 2021 р. 
 



 

 

Дерменжи А.В. доповідає на XXII-у зльоті студентських лідерів аграрної 

освіти (20-21 травня 2021 р.). місто Суми. 



 

 
Керівник СНГ «Синергія» доц. Дідур Г.І. та члени гуртка Дерменжи 

Анастасія, Грекова Тетяна, Шамотій Анна під час участі у XXII-у зльоті 

студентських лідерів аграрної освіти (20-21 травня 2021 р.). місто Суми. 
 



 

 
Грекова Т.М. доповідає на Міжнародній студентській науковій конференції: 

«Актуальні питання захисту і карантину рослин в Україні», присвяченій 20-

річчю відкриття спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», що відбулася в 

Одеському державному аграрному університеті 26-27 травня 2021 року. 

 

 

Завідувач кафедри                                        / Г.М. Запша/ 

  

Керівник СНГ                                                 / Г.І. Дідур/ 
 


