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Інформаційний бюлетень НТСАДМВ ЗНУ 

Студенти економічного факультету взяли участь в обговоренні теми «Індустріальні 

парки як основа розвитку економіки» 
Цього року, 1 жовтня,  у третьому навчальному 

корпусі ЗНУ пройшов круглий стіл на тему «Індустріальні 
парки як основа розвитку економіки» та презентація 
діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів, 
докторантів та молодих вчених економічного факультету 
ЗНУ для студентів першого курсу.  

На круглому столі булі присутні: декан 
економічного факультету, доктор економічних наук, 
професор – Череп Алла; президент індустріального парку 
ТОВ «Дніпрал» - Черняєв Тимофій; голова Малої академії 
управління бізнесом – Старікова Олена; кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління 
фінансово-економічною безпекою і проектами – Лепьохін 
Олександр та кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів і кредиту – Шевченко Тарас.  
Засідання круглого столу відкрила декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор 

Череп Алла Василівна. Вона охарактеризувала основні ознаки індустріальних парків та особливості їх становлення 
та розвитку в Україні.  

Після вступного слова відбулась презентація діяльності НТСА ДМВ економічного факультету для 
першокурсників, яку провів голова товариства Коробов Олександр. Він зазначив, що: 

«Товариство продовжує активно займатися науковою діяльністю у режимі нон- стоп під керівництвом 
Алли Василівни. Продовжується налагодження міжнародних зв’язків з такими країнами як Польща та Казахстан. 
Участь у діяльності товариства дасть вам не тільки можливість потренувати свої ораторські та наукові 
навички, познайомитись з представниками бізнесу та громадськості, а й взяти участь у міжнародних конгресах за 
кордоном – останній з яких пройшов у Болгарії на початку вересня (3rd International Congress of Young Scientists 
Bulgaria, 2-5 sep. 2014).» 

Охочі вступити до рядів наукового товариства першокурсники заповнили відповідні заяви. 
Обговорення теми круглого столу розпочала студентка четвертого курсу - Оніщенко Майя, з доповіддю на 

тему: «Заходи стимулювання створення та функціонування індустріальних парків України». 
Тему «Напрямків розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів 

України» презентувала Сардак Аліна. Завальнюк Роман, Купріянова Аліна та Кулачко Марія охарактеризували не 
тільки законодавчі аспекти  функціонування індустріальних парків, а й розглянули досвід країн-членів ЄС.  

Григорович Луїза, Пензєва Дар’я та Гаврилюк Руслан продовжили обговорення, виголосивши доповіді з 
питань методології розвитку індустріальних парків в межах території України та принципи мінімізації існуючих 
проблемних питань. Доповіді викликали жваву хвилю обговорення у присутніх! 

Засідання роботи круглого столу завершила декан економічного факультету, д.е.н., професор Череп Алла: 
«В наш час залучення інвестицій є запорукою сталого економічного розвитку місцевого та національного 

масштабу. Створення індустріального парку - це інноваційний спосіб підвищення інвестиційної привабливості 
регіону, випуск нового конкурентоспроможного інвестиційного продукту та нові робочі місця. Враховуючи 
необхідність диверсифікації економіки міста, розробка концепції індустріального парку є необхідним та 
першочерговим завданням.» 

Алла Василівна подякувала запрошеним експертам за участь у роботі круглого столу, побажала молодим 
науковцям наснаги, творчого натхнення та запросила присутніх на нові заходи економічного факультету. 

Варто зазначити, що НТСАДМВ економічного факультету також займається благодійністю, приймаючи 
участь у зборі грошей для старшого солдата, 55-ої окремої артилерійської бригади Запоріжжя, Олексія Аванесяна, 
який був поранений 25 серпня під Старобешеве Донецької області під час обстрілу українських позицій 
реактивними системами залпового вогню «Ураган».  

 
 

Представники Запорізького національного університету взяли участь у 
Міжнародному конгресі молодих вчених на Сонячному березі у Болгарії. 
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Науковим керівником групи вступила Алла Череп, 
доктор економічних наук, професор, декан економічного 
факультету Запорізького національного університету.  
Організаторами заходу були представники польського 
Університету економіки у м. Катовіце. 

Робота конгресу була розпочата 3 вересня і тривала до 
5 вересня. 

Засідання відкрила Ірена Пика. У перший день роботи, 
свої доповіді презентували  професори та керівники секцій з 
університетів ЄС у складі: 

- Гюнтер Хофбауер, професор Вищої Школи 
Прикладних наук, м.Інгольштадт, Німеччина; 

- Сініца Зарич, професор, доктор філософії, 
Белградський університет, Сербія; 

- Лешек Дзвяго, професор університету Миколи 
Коперніка в м.Торунь, Польща; 

- Мілош Крал, професор університету Томас Бата, м.Злін, Чехія. 
Секційне засідання з питань банківської справи та фінансових ринків очолила професор Університету 

економіки в м. Катовіце Веслава Прибільска-Капусцинська. По завершенні роботи секції, були обговоренні 
актуальні та проблемні питання з прослуханих тем.  

Другий день роботи конгресу розпочав професор університету Миколи Коперніка в м.Торунь Сініца Зарич. 
Питання підприємництва були розглянуті представниками економічного факультету Запорізького 

національного університету. 
Тема «Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства» була представлена Олександром 

Коробовим, магістром спеціальності "фінанси і кредит". Робота була написана на прикладі машинобудівного 
підприємства ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», для якого тема фінансової стійкості у кризових умовах 
набуває особливої актуальності.  

Доповідь Олександра викликала хвилю жвавого обговорення серед експертів, тому що в умовах нестабільної 
ситуації в Україні, що характеризується нестабільністю політичних, економічних, правових та соціальних чинників, 
система управління процесами фінансового стратегічного моделювання бездіяльності підприємств 
машинобудування потребує особливої уваги.  

Під фінансовою стійкістю розуміють такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх структуру та рівень 
маневровості, за якого забезпечується фінансова незалежність та розвиток на основі зростання прибутку, капіталу за 
умови допустимого рівня ризику. 

Питання бенчмаркінгу на підпрмємствах машинобування Кривого року висвітлила Катерина Брутян, 
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку та менеджменту КФ ЗНУ. Катерина 
наголосила, що: "Бенчмаркінг - це альтернативний метод стратегічного планування, у якому завдання визначаються 
не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів. Технологія бенчмаркінга стягає в єдину систему 
розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів". 

Магістр спеціальності "фінанси і кредит" Сергій Медвідь розглянув систему оподаткування України в 
дослідженні на тему «Модернізація системи оподаткування малого бізнесу з використанням досвіду зарубіжних 
країн». Були розглянуті основні особливості вітчизняного оподаткування, досліджений досвід зарубіжних країн та 
надані пропозиції з вдосконалення існуючої системи. 

Варто сказати, що це не перший міжнародний конгрес в якому приймають участь молоді науковці під 
керівництвом декана економічного факультету, доктора економічних наук, професора Череп Алли. В 
минулому році представники економічного факультету також розглядали актуальні питання економіки.  Не менш 
важливим є те, що студенти економічного факультету вже проходять навчання у престижних вишах країн ЄС. 

Запрошуємо всіх охочих до участі у науковому житті факультету. 
 

З повагою, голова НТСАДМВ економічного факультету Коробов Олександр.  
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