
ЗВІТ 
про роботу студентського наукового гуртка кафедри маркетингу 

«Новітній маркетинг» за 2015 рік 
 

 
І. Тематика проведених засідань гуртка 

 
1. Історичні аспекти розвитку концепції маркетингу та визначення 

поняття сучасного маркетингу. Відповідальний: Березницький К.В., 
аспірант. Дата проведення 17 вересня 2012 р. Доповідали: студенти – Стрюк 
М.І., Котенко Н.В.,  

2. Особливості використання комплексу маркетингу в аграрній сфері 
виробництва України. Відповідальний: Березницький К.В., аспірант. Дата 
проведення 15 жовтня 2015 р. Доповідали: студенти – Мічурова В.О., 
Чариєва С.Р. 

3. Створення ефективного маркетингового плану. Відповідальний: 
Березницький К.В., аспірант. Дата проведення 5 листопада 2015 р. 
Доповідали: к.е.н. – Терещенко І. О.; студентка –  Ющенко А.В., 
 
 
 
 
 



ІІ. Виступи на конференціях 
 

Студенти, які виступили у звітному році з доповідями на конференціях на рівні 
Навчального закладу: 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
студента 

Спеціальність, 
курс, група 

Симпозіум, 
конференція

, семінар 

Міжнародна, 
міжгалузева та 

галузева, 
навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 

Кількі
сть 

допові
дей 

1. Алдалаін С.А.З.Я. Адміністратив
ний 

менеджмент, 
ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Міжвузівська 
студентська наукова 

конференція, 
присвячена Дню 

студента 

Оцінка забезпеченості персоналом 
та рівень використання персоналу 
на підприємстві 

1 

2. Іллічова Н.В. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Міжвузівська 
студентська наукова 

конференція, 
присвячена Дню 

студента 

Ефективна система мотивації 
персоналу як складова стратегії 
розвитку підприємства 

1 

3. Ковтун А.О. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Міжвузівська 
студентська наукова 

конференція, 
присвячена Дню 

студента 

Стратегічне та оперативне 
управління на підприємстві як 
система 

1 

4. Кривенко В.О. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Міжвузівська 
студентська наукова 

конференція, 
присвячена Дню 

студента 

Стан та проблеми розвитку 
скотарства в підприємстві 

1 

5. Лисенко В.В. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Міжвузівська 
студентська наукова 

конференція, 

Обгрунтування стратегії 
маркетингу ТОВ «Вікторія 
Агроекспо» Шишацького району 

1 



присвячена Дню 
студента 

6. Радько О.О. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Міжвузівська 
студентська наукова 

конференція, 
присвячена Дню 

студента 

Економічна ефективність 
виробництва зерна культур та 
шляхи її підвищення у ДП ДГ 
«Степне» Полтавського району 
Полтавської області 

1 

7. Рудько Р.В. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Міжвузівська 
студентська наукова 

конференція, 
присвячена Дню 

студента 

Функції управлінських рішень у 
господарській діяльності 
підприємств АПК 

1 

8. Сафарова С.І.  Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Міжвузівська 
студентська наукова 

конференція, 
присвячена Дню 

студента 

Проблеми формування товарного 
асортименту на підприємстві 

1 

9. Коробка Т.В.  Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Міжвузівська 
студентська наукова 

конференція, 
присвячена Дню 

студента 

Методичні аспекти застосування 
стратегічного аналізу (SWОT) на 
підприємствах агробізнесу 

1 

10. Воронько І.А. Адміністратив
ний 

менеджмент, 
ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Поняття та зміст стратегії 
підприємства 

1 

11. Воронько І.А. Адміністратив
ний 

менеджмент, 
ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Виробнича стратегія як складова 
загальної стратегії підприємства 

1 



12. Перепеляк М.І. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Удосконалення механізму взаємодії 
виробників і переробників зерна 

1 

13. Рудько Р.В. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Значення управлінських рішень у 
сільському господарстві 

1 

14. Старосвітська 
А.М. 

Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Роль витрат для підприємства та 
умови їх зниження 

1 

15. Стеценко В.В. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Напрями зниження собівартості 
виробництва молока 

1 

16. Тодоров В.С.  Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Обгрунтування стратегії 
маркетингу сільськогосподарського 
виробництва 

1 

17. Топчій І.А. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Оцінка існуючої маркетингової 
стратегії підприємства 

1 

18. Хусаїнов С.К. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 

Стратегія забезпечення 
конкурентних переваг підприємств 

1 



та менеджменту 
ПДАА 

19. Цикало М.В. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Формування собівартості 
сільськогосподарської продукції 
ТОВ «ЛАН-АГРО» та шляхи її 
зниження 

1 

20. Ющенко А.В. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Студентська наукова 
конференція 

факультету економіки 
та менеджменту 

ПДАА 

Комунікаційна політика як фактор 
покращення комерційної діяльності 
підприємства 

1 

21. Льовин А.С. Економіка 
підприємства, 

ОКР 
«Бакалавр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Підвищення рівня рентабельності 
продукції рослинництва на 
підприємстві 

1 

22. Стародуб О.С. Економіка 
підприємства, 

ОКР 
«Бакалавр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Шляхи підвищення прибутковості 
підприємства 

1 



23. Невінчаний І.В. Економіка 
підприємства, 

ОКР 
«Спеціаліст» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Оцінка ефективності використання 
земельних ресурсів підприємства 

1 

24. Перепеляк М.І. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Організаційно-економічні резерви 
підвищення ефективності 
виробництва зерна 

1 

25. Старосвітська 
А.М. 

Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Шляхи зниження витрат у 
підприємстві 

1 

26. Стеценко В.В.  Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

Шляхи підвищення економічної 
ефективності виробництва молока 

1 



результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 
27. Сухина Ю.О. Економіка 

підприємства, 
ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Аналіз фінансових результатів: 
теоретичні аспекти 

1 

28. Тодоров В.С. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Економічне обґрунтування 
маркетингової стратегії 
підприємства 

1 

29. Фурманець А.С.  Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 

Формування стратегії розвитку 
сільськогосподарського 
підприємства 

1 



переддипломних 
фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 
30. Цикало М.В. Економіка 

підприємства, 
ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Формування собівартості 
сільськогосподарської продукції 
ТОВ «ЛАН-АГРО» та шляхи її 
зниження 

1 

31. Чариєва С.Р. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Розробка стратегії підвищення 
конкуренції аграрного підприємства 

1 

32. Шахрай А.О. Економіка 
підприємства, 

ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

Теоретичні аспекти стратегічного та 
оперативного управління 
підприємства 

1 



(спеціальностях) 
33. Ющенко А.В. Економіка 

підприємства, 
ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Теоретичні аспекти виробничо-
комерційної діяльності 
підприємства 

1 

34. Коробка Т.В. Адміністратив
ний 

менеджмент, 
ОКР «Магістр» 

конференція навчального 
закладу 

Науково-практична 
конференція 
студентів за 

результатами 
проходження 

виробничих та 
переддипломних 

фахових практик по 
напрямах підготовки 

(спеціальностях) 

Формування конкурентної стратегії 
аграрного підприємства 

1 

 
Завідувач кафедри маркетингу,  
д.е.н., професор                                                     Писаренко В.В.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ІІІ. Публікації 
 

№ 
Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Спеціальність, 

курс, група 
Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

1. Алдалаін С.А.З.Я. Адміністративни
й менеджмент, 
ОКР «Магістр» 

тези Оцінка забезпеченості персоналом та рівень 
використання персоналу на підприємстві 

Матеріали міжвузівської 
студентської наукової 
конференції, присвяченої 
Дню студента. 19 
листопада 2014 р. - РВВ 
ПДАА. - 2014. - 152 с. – С. 
18 – 20. 

2. Іллічова Н.В. Економіка 
підприємства, 
ОКР «Магістр» 

тези Ефективна система мотивації персоналу як складова 
стратегії розвитку підприємства 

Матеріали міжвузівської 
студентської наукової 
конференції, присвяченої 
Дню студента. 19 
листопада 2014 р. - РВВ 
ПДАА. - 2014. - 152 с. – С. 



59 – 61. 
3. Ковтун А.О. Економіка 

підприємства, 
ОКР «Магістр» 

тези Стратегічне та оперативне управління на підприємстві 
як система 

Матеріали міжвузівської 
студентської наукової 
конференції, присвяченої 
Дню студента. 19 
листопада 2014 р. - РВВ 
ПДАА. - 2014. - 152 с. – С. 
66 – 67. 

4. Кривенко В.О. Економіка 
підприємства, 
ОКР «Магістр» 

тези Стан та проблеми розвитку скотарства в підприємстві Матеріали міжвузівської 
студентської наукової 
конференції, присвяченої 
Дню студента. 19 
листопада 2014 р. - РВВ 
ПДАА. - 2014. - 152 с. – С. 
69 – 72. 

5. Лисенко В.В. Економіка 
підприємства, 
ОКР «Магістр» 

тези Обгрунтування стратегії маркетингу ТОВ «Вікторія 
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студентів за результатами 
проходження виробничих 
та переддипломних 



фахових практик по 
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26. Стеценко В.В.  Економіка 
підприємства, 
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Випуск 7. - РВВ ПДАА. - 



2015. - 289 с. – С. 226-228. 
28. Тодоров В.С. Економіка 

підприємства, 
ОКР «Магістр» 

тези Економічне обґрунтування маркетингової стратегії 
підприємства 

Матеріали науково-
практичних конференцій  
студентів за результатами 
проходження виробничих 
та переддипломних 
фахових практик по 
напрямах підготовки 
(спеціальностях). 
«Сучасний стан і 
перспективи 
вдосконалення практичної 
підготовки студентів 
економічного профілю». 
Випуск 7. - РВВ ПДАА. - 
2015. - 289 с. – С. 228-229. 

29. Фурманець А.С.  Економіка 
підприємства, 
ОКР «Магістр» 

тези Формування стратегії розвитку сільськогосподарського 
підприємства 

Матеріали науково-
практичних конференцій  
студентів за результатами 
проходження виробничих 
та переддипломних 
фахових практик по 
напрямах підготовки 
(спеціальностях). 
«Сучасний стан і 
перспективи 
вдосконалення практичної 
підготовки студентів 
економічного профілю». 
Випуск 7. - РВВ ПДАА. - 
2015. - 289 с. – С. 229-231. 

30. Цикало М.В. Економіка 
підприємства, 

тези Формування собівартості сільськогосподарської 
продукції ТОВ «ЛАН-АГРО» та шляхи її зниження 

Матеріали науково-
практичних конференцій  



ОКР «Магістр» студентів за результатами 
проходження виробничих 
та переддипломних 
фахових практик по 
напрямах підготовки 
(спеціальностях). 
«Сучасний стан і 
перспективи 
вдосконалення практичної 
підготовки студентів 
економічного профілю». 
Випуск 7. - РВВ ПДАА. - 
2015. - 289 с. – С. 231-233. 

31. Чариєва С.Р. Економіка 
підприємства, 
ОКР «Магістр» 

тези Розробка стратегії підвищення конкуренції аграрного 
підприємства 

Матеріали науково-
практичних конференцій  
студентів за результатами 
проходження виробничих 
та переддипломних 
фахових практик по 
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