Звіт
про роботу студентського наукового гуртка «Бізнес-інкубатор»
кафедри підприємництва і права, 2021-2022 н. р.
Назва заходу
Затвердження плану
роботи студентського
наукового гуртка на 2021 2022 н. р.
Тренінг 0. Дінець
(підприємниця ТельАвівського університету
м. Тель-Авів, Ізраїль)
«Про особливості
підприємницького
потенціалу та методологію
формування стартапів»
Підготовка студентів до
участі у наукових
конкурсах:
Міжнародний
студентський професійний
творчий конкурс
«Конкурентоспроможність
підприємницької
діяльності»;
Конкурс для відбору
наукових та інноваційних
проектів за пріоритетними
напрямами розвитку науки
і техніки, стратегічними
напрямами інноваційної
діяльності
Доповідала здобувач
вищої освіти 3 курсу
1 групи спеціальності
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність Анастасія
Іванова про особливості
роботи фрилансира
Тренінг Марини Маслової
та Наталії Гордійчук викладачів зимової школи
МІНІ-МВА для
фермерів/підприємців в
рамках проекту Ukrainian
Food Valley (навчальна
платформа сталого

Дата
проведення

Інтернет-посилання

06.09.2021

X

28.09.2021

https://www.youtube.
com/watch?v=UldS2 YdDIMI

https://mon.gov.ua/ua/news/mizhnarodnijkonkurs-spryamovanij-na-rozvitokmolodizhnogo-pidpriyemnictva-vidbudetsya-u04.10.2021
kremenchuci;
.https ://www.pdau.edu.ua/content/shukayemokruti-naukovi-ta-innovaciyni-proyekty

29.11.2021

https://www.facebook.com/groups
/585757111610487/permalink/l 8310752637453
26/

13.12.2021

https ://drive. google, com/
drive/folders/1TTyM4 WbOwFqevMM8CEoXYCqwDyNo_X8?usp=sharing

розвитку українських
підприємств)
Ознайомлення з
найкращими стартапами
України
Ознайомлення з роботоую
мобільного додатку
«Університет у
смартфоні». Автор Данил
Дерменжи, засновник
CEO Univera
Онлайн-захід на тему:
«Податкова реформа під
час війни: що запровадили
та скасували в Україні»
Ознайомлення з стартаппроектами проектами,
розробленими українцями
Лекція «Impact investing:
educating the next
generation of Ukrainians».
Проводила Олена Донець,
співзасновниця Duco.io,
Ізраїль
Інновації в режимі
виживання. Провів Ітай
Варман, викладач та
підприємець у сфері
освіти із понад 20-річним
досвідом, радник
Міністерства освіти в
Ізраїлі, а також багатьох
організацій та
університетів
Реакція на кризи з
бізнесової сторони та
планування майбутнього.
Провів Шлобо Абасом,
бізнес-консультант, що
спеціалізується на
менеджменті змін та
стратегуванні
Design thinking and
techniques. Онлайн-тренінг
для українських стартапів.
Тренінг від проекту YEP
Product Market Fit.
Онлайн-тренінг для
українських стартапів.
Тренінг від проекту YEP

15.02.2022

https://forbes.ua/ratings/30-luchshikh-startapov02042021-1251

21.02.2022

https://www.facebook.com/groups/58575711161
0487/permalink/l 859749034211282/

24.03.2022

https ://economics.segodnya.ua/ua/economics/ene
ws/nalogovaya-reforma-vo-vremya-voyny-chtovveli-i-otmenili-v-ukraine-1609200.html

28.03.2022

https://tsn.ua/ru/video/video-novini/devushkivolontery-pridumali-unikalnyy-sposobprigotovleniya-ukrainskogo-borscha.html;
https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/vid
eos/337275821757769

10.04.2022

https://classroom.google.
com/u/O/c/MzUOMDAOODE1MDU1

12.04.2022

https://classroom.google.
com/u/0/c/MzU OMDAOODE1MDU1

13.04.2022

https://classroom.google.
com/u/O/c/MzUOMDAOODE 1MDU 1

05.05.2022

https://classroom.google.
com/u/O/c/MzUOMDAOODE 1MDU 1

06.05.2022

https://classroom.google.
com/u/O/c/MzUOMDAOODE 1MDU 1

Пітчинг перспективних
бізнесів креативної молоді
за участю підприємців
Презентація двох
перспективних стартапів
студентів в рамках
проекту YEP

19.05.2022

https://www.pdau.edu.ua/news/pitchyngperspektyvnyh-biznesiv-molodi

26.05.2022

https://www.facebook.eom/100045177788601/p
osts/pfbid0h5 іWQx5169WC3U5 qq9p6vtjNF G7
gmzi9GxJgjhTELsck4nBNLmqEGqD5LzZmgV
rMl/

За підсумками роботи студентського наукового гуртка наукові доповіді студентів
було опубліковано в збірниках:
Матеріали щорічної студентської наукової конференції Полтавського державного
аграрного університету, 18 листопада 2021 р. Полтава: ПДАУ, 2021. 141 с.
Матеріали наукових досліджень молодих учених [кафедри публічного управління та
адміністрування] Полтавського державного аграрного університету. Випуск 1. Квітень
2022 р. Полтава, ННІ ЕУПІТ, 2022. 50 с.
Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження
здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 15. Полтава: ПДАУ, 2022. 212 с.

Завідувач кафедри підприємництва і права,
д.е.н., професор

Ханлар МАХМУДОВ

Керівник студентського наукового гуртка;
к.е.н., доцент

Наталія ДЕМ’ЯНЕНКО

