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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 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. 
 

 

 

 



Склад учасників студентського наукового гуртка «Україна і світ»  

факультет «Економіки і природокористування» 

кафедра економіки підприємства 

на 2020-2021 н.р. 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

студента 

 
Курс, група 

 
Посада в СНГ 

1.  Ракоча Христина Ек-11Б Староста гуртка 

2.  Галушко Людмила О-11Б Заступник старости 

3.  Мищишин Марія Тр-11Ск Секретар 

4.  Коваль Андрій Тр-11 Б  

5.  Пришляк Уляна Ек-11Б  

6. Лужна Діана Мн-11Б  

7.  Романів Катерина Мн-11Б  

8.  Юськів Руслан Ек-11Б  

9.  Суховій Люба О-11Б  

10.  Гаврилишин Михайло Тр-11СК  

11. Грибовський Максим Тр-11Б  

12. Мартусяк Юлія Тр-11Ск  

13. Лещишин Галина Ек-51М  

 

 

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

2020-2021 н.р. було проведено десять  засідань, тематикою яких є: 

 

1.  Організаційне засідання студентського наукового гуртка «Україна і 

світ»  
9 жовтня 2020 року на кафедрі економіки підприємства відбулось 

організаційне засідання студентського наукового гуртка «Україна і світ». Тема 

засідання:  «Сучасний розвиток науки та економіки». 

Перед студентами виступила керівник гуртка Зоряна Герасимів, яка 

розповіла про наукову роботу кафедри, ознайомила студентів із планом роботи 

на 2020-2021 н. р., розкрила мету та основні завдання гуртка. На засіданні обрали 

старосту гуртка Христину Ракочу та секретаря Людмилу Глушко. 

Діяльність гуртка спрямована на задоволення наукових інтересів студентів, 

розвиток творчих здібностей та формування особистості сучасного молодого 

науковця. 

На засіданні обговорили сучасні тенденції розвитку науки та економіки в 

Україні і світі. Студенти висловили пропозиції та побажання щодо роботи 



гуртка, розповіли про своє бачення наукової проблематики. Робота гуртка 

пройшла у дружній та доброзичливій атмосфері. 

 

2. Круглий стіл «Проблеми розвитку туристичної індустрії» 

 22 жовтня 2020 року відбулось засідання студентського наукового 

гуртка «Україна і світ» у форматі круглого столу.  Тема засідання  «Проблеми 

розвитку туристичної індустрії».  

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

зазначила, що в останні роки туристична галузь стала важливим соціальним і 

політичним явищем, що здійснює вплив на економіку багатьох розвинених країн. 

Сучасний туризм, без сумніву, інтегрує практично всі галузі. 

Студенти підготували доповіді з презентаціями, в яких проаналізували 

фактори, що стримують  розвиток туризму в Україні,  серед яких і недосконалість 

законодавчої бази, і обмеженість асортименту запропонованих послуг, і 

відсутність коштів на реконструкцію пам’яток історії та архітектурного 

мистецтва та повноцінної інформації щодо можливих туристичних маршрутів. 

Було проаналізовано також загрози і можливості розвитку індустрії 

туризму.   

Гуртківці зазначили, що для ефективного функціонування індустрії туризму 

в Україні необхідно залучити інвестиції в  розвиток туризму, що можливо  лише 

за умови комплексної розбудови туристичної інфраструктури та розвитку 

існуючих транспортних систем, а також будівництва нових об’єктів. 

Ситуація невизначеності відлякує потенційних іноземних туристів, тому, в 

першу чергу, потрібно вести грамотну інформаційну політику, спрямовану на 

створення позитивного іміджу країни. 

 

3. Науковий диспут «Туризм – рушійна сила економіки» 

12 листопада відповідно до плану роботи студентського наукового гуртка 

«Україна і світ» відбувся науковий диспут  на тему «Туризм – рушійна сила 

економіки».  

Студенти підготували цікаві доповіді з презентаціями, у яких показали своє 

бачення досліджуваної проблеми. 

Гуртківці дійшли висновку, що економічна та соціальна значущість туризму 

в сучасних умовах визначається тим, що туристичний бізнес сприяє розвитку 

економіки, розвиваючи такі галузі промисловості як сільське господарство, 

торгівля, будівництво, зв'язок, виробництво товарів широкого попиту, сприяє 

зайнятості населення, зростанню потенційного та реального валового 

внутрішнього продукту країни, є вагомим джерелом валютних поступлень та 

засобом забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу країни. 

Окрім прибутку, туризм став значущим чинником посилення престижу країни.  

Керівник гуртка  Зоряна Герасимів зазначила, що сучасний світовий туризм 

перетворюється на глобальний чинник розвитку цивілізації, всіх її складових - 

економіки, соціальної сфери, духовної культури. Розбудова індустрії туризму в 

Україні та розвиток національного ринку туристичних послуг позитивно вплине 

на соціально-економічний розвиток нашої держави. 



4. Круглий стіл у форматі online «Особливості економіки України» 

1 грудня 2020 року відповідно до плану роботи студентського наукового 

гуртка «Україна і світ» відбулось засідання круглого столу у форматі online на 

тему: «Особливості економіки України».  

Учасники круглого столу розглядали теоретичні та прикладні аспекти 

функціонування української економіки, досліджували інвестиційно привабливі 

галузі, зовнішньоекономічні зв’язки України, перспективи розвитку економіки у 

порівнянні з іншими країнами. Студенти підготували цікаві доповіді з 

презентаціями. 

 Гуртківці пропонували своє бачення подолання проблеми енергетичної 

залежності України, вирішення соціально-економічних проблем та досягнення 

економічного зростання. 

 

5. Навчальний семінар «Музейний туризм в аспекті розвитку 

туристичного потенціалу в межах територіальної громади» 

 2 березня 2021р. 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 

пе рспектив його розвитку, зокрема в аспекті формування туристичних 

маршрутів та туристичної привабливості в межах Бережанської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 Музейна справа, як і музейний туризм,  є невід’ємною складовою розвитку 

території. Співпраця музеїв і туризму ґрунтується на формуванні системи 

історико-культурних і природних територій, відмітила Наталія 

СТРІЛЕЦЬ. Розвиток цих територій забезпечується акумульованою в музеях 

історико-культурною спадщиною, що виступає вагомим чинником 

соціокультурного і туристського розвитку окремих регіонів. Наш регіон 

характеризується привабливими природними ресурсами в поєднанні з 

неповторним етнокультурним колоритом громади, величезним розмаїттям 

побутових та обрядових традицій, багатим фольклором, народними промислами, 

які різною мірою впливають і на формування історико-культурних туристичних 

ресурсів. Туристична привабливість території значною мірою формується саме 

за наявності історико-культурних туристичних ресурсів. 

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.  



 Керівник та  гуртківці висловили подяку за проведений семінар та 

наголосили на важливості співпраці між закладами вищої освіти та культурно-

освітніми закладами в умовах децентралізації та розвитку об’єднаних 

територіальних громад. 

 

6. Відео семінар-практикум з туризму 

 17 березня 2021 року студенти ОС «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» 

взяли участь у проведенні відео семінару-практикуму на тему: «Першочергові 

завдання в галузі туризму для територіальних громад у формуванні 

комплексного туристичного продукту «TERNOPIL*YA: new emotions». Захід 

організований Тернопільською обласною державною адміністрацією управління 

туризму. 

 Начальник управління туризму Тернопільської 

облдержадміністрації Віталій СІКІРИНСЬКИЙ у своїй доповіді розкрив: 

сучасний стан розвиту туристичних дестинацій, ефективне використання 

туристично-рекреаційного потенціалу територіальними громадами, успішні 

практики. 

З основними завданнями щодо інфраструктурного облаштування 

туристичної сфери у рамках виконання Програми розвитку туризму в 

Тернопільській області на 2021–2025 роки ознайомив Ростислав ЯЦКІВ – 

заступник начальника управління-начальник відділу аналізу та розвитку 

туристичних дестинацій управління туризму облдержадміністрації. 

В ході заходу учасники семінар-практикуму обговорили ряд питань з 

розвитку туризму в регіоні, зокрема: туристсько-краєзнавча діяльність в регіоні, 

стан розвитку туристсько-краєзнавчої роботи в громадах області, перспективні 

види туризму Тернопільської області. Виступаючі та співдоповідачі учасникам 

семінару презентували туристський потенціал регіону, а саме: м. Кременця, 

м. Теребовлі, м. Чорткова, м. Бучача, м. Збаража та інших громад нашої області. 

 Підсумком роботи семінару став творчий діалог учасників семінару про 

стан, перспективи розвитку туризму, краєзнавства та національно-патріотичного 

виховання в Україні, підготовку кваліфікованих туристських кадрів. 

 

7. Круглий стіл «Розвиток туризму в Україні» 

16 квітня 2021 року відповідно до плану роботи студентського наукового 

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

туризму в Україні». Засідання гуртка проходило в online-форматі із 

використанням платформи Zoom. 

Туризм сьогодні є одним із перспективних напрямів соціально-

економічного розвитку, важливим фактором сталого розвитку сільських 

територій. Туристична  галузь може  забезпечити зростання економіки, 

сприяти  створенню нових робочих місць, стати важливим джерелом наповнення 

бюджету. В сучасних умовах перед туризмом стоїть багато викликів, подолавши 

які Україна зможе ефективно розвивати туристичний потенціал та створювати 

туристичний продукт, конкурентоспроможний на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. 



Учасники круглого столу у своїх доповідях аналізували теоретичні та 

практичні аспекти досліджуваної тематики, розглянули основні проблеми та 

перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі. Гуртківці 

підготували змістовні презентації, у яких розкрили передумови розвитку різних 

видів туризму  в Україні,  проаналізували вплив факторів на розвиток туризму та 

особливості здійснення туристичної діяльності в умовах сьогодення. 
 

8. Ознайомлення здобувачів вищої освіти з економічною складовою 

соціального захисту населення 

28 квітня 2021 року здобувачі вищої освіти відвідали Відділ соціального 

забезпечення № 1. 

Мета заходу: ознайомити студентів з економічною складовою соціального 

забезпечення в системі соціального захисту населення.  

  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. 

Головний спеціаліст  Оксана ЗАКРИШКА розповіла про роботу з питань 

призначення субсидій, адресної соціальної допомоги і підтримки 

малозабезпечених громадян, а також грошової допомоги, яка надається 

студентам, що мешкають у гуртожитках, на погашення витрат з оплати житлово-

комунальних послуг. 

В ході заходу студенти отримали інформацію про соціальний захист 

населення в громаді та відповіді на поставлені питання. 

 

9. Круглий стіл «Перспективи розвитку туризму в Україні і світі» 

Відповідно до плану роботи студентського наукового гуртка «Україна і 

світ» 17 травня 2021 р. гуртківці взяли участь у роботі круглого 

столу  «Перспективи розвитку туризму в Україні і світі».  

У багатьох країнах світу туристична галузь є провідним сектором 

економіки, що досить швидко розвивається та забезпечує приріст валового 

внутрішнього продукту, створення нових робочих місць та гарантує дохідність 

капіталу. Саме туризм робить значний внесок в економіку держави, знайомить 

відвідувачів з історико-культурним середовищем населення регіону. 

Динамічний розвиток туризму, його вихід на одне з провідних місць серед інших 

галузей економіки активізує попит на послуги, які надаються спеціалізованими 

підприємствами туристичного та готельного господарства, та зумовлює 

формування ринку цих послуг. 

Гуртківці підготували змістовні доповіді, у яких: 

- визначили перспективи розвитку туристичного бізнесу в умовах 

сьогодення; 



- проаналізували заходи, що вживаються у різних країнах світу для 

стимулювання розвитку внутрішнього туризму в умовах пандемії; 

- розглянули різні сценарії розвитку туризму в Україні в період виходу із 

пандемії; 

- охарактеризували загрози та можливості розвитку туристичного бізнесу. 

- дали оцінку економічних збитків світової туристичної індустрії.  

 Презентації активно обговорювались студентами, які висловили власні 

пропозиції щодо перспективного розвитку туризму в Україні і світі. 

 

10. Підсумкове засідання студентського наукового гуртка «Україна і 

світ» 

 Відповідно до плану роботи студентського наукового гуртка «Україна і 

світ» 27 травня 2021 року  проведено підсумкове засідання, на якому було 

підведено підсумки  роботи за 2020-2021 р. та заслухано пропозиції щодо 

подальшої діяльності гуртка.  

  Керівник Зоряна ГЕРАСИМІВ зазначила, що наукова діяльність студентів 

є запорукою підготовки успішних фахівців,  які здатні постійно поглиблювати 

свої знання, безперервно вчитись та інтелектуально вдосконалюватись. 

 Гуртківці брали участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових 

конференціях, навчально-наукових семінарах, диспутах, круглих столах, 

активно набували досвіду науково-дослідної діяльності, готували презентації, 

обговорювали результати досліджень. 

 Студенти висловили пропозиції та побажання щодо діяльності гуртка у 

наступному навчальному році, запропонували частіше проводити виїзні 

засідання та брати участь у пізнавальних екскурсіях. 
 
 
За період (2020-2021 н.р.) діяльності студентського наукового гуртка 

«Україна і світ», 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.  

Студентами було опубліковано близько 30 тез доповідей у наукових 

виданнях.  

В рамках роботи наукового студентського гуртка для студентів кафедри 

були організовані зустрічі з виробничниками, спеціалістами, фахівцями 

(онлайн). 
 



 

Студентський науковий гурток «Україна і світ» співпрацює з гуртком 

«Сучасний економіст». Наукові гуртки колегіально проводять бінарні засідання 

та виїзні заняття. 

Науковий керівник Зоряна Герасимів підвела підсумки роботи 

студентського наукового гуртка «Україна і світ» за 2020-2021 н.р. та представила 

програму стратегії розвитку студентського наукового гуртка. 

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. 

 
 

Керівник студентського наукового гуртка______к.геогр.н., доц. Герасимів З.М. 

 

 

Завідувач кафедри __________________ к.е.н., доц. Гурська І.С.  


