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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

СПЕЦВИПУСК НТСА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 
 

19 вересня на базі економічного факультету Запорізького національного 

університету відбувся фінал Третього Всеукраїнського конкурсу студентських 

проектів економічних реформ 
 
Підсумковий етап Всеукраїнського конкурсу студентських 

проектів економічних реформ уперше проходить у Запорізькому регіоні. 

Його організаторами виступили Запорізький національний університет, 

Академія наук вищої освіти України, Академія економічних наук 

України, Всеукраїнська спілка вчених-економістів за підтримки проекту 

розвитку корпусу Миру США в Україні. 

До участі у конкурсі надійшло 63 наукові роботи від студентів 

багатьох українських ВНЗ за напрямами: реформування національної 

інвестиційно-інноваційної політики, національна економічна модель, 

інституційне реформування, реформування аграрного комплексу та 

інших галузей суспільно-економічної сфери України.  

 У слуханні доповідей конкурсантів - учасників заключного 

етапу взяли участь члени компетентної комісії, викладачі ЗНУ, студенти 

українських вишів та гості. Відкрив засідання голова Всеукраїнської 

спілки вчених-економістів професор Олександр Кендюхов. До складу конкурсної комісії увійшли професор Олександр 

Кендюхов, віце-президент Академії економічних наук України професор Микола Білопольський, декан економічного 

факультету ЗНУ д.е.н., професор Алла Череп, завідувач кафедри економіки підприємства Дніпропетровського університету 

імені Альфреда Нобеля професор Ольга Зборовська, завідувач кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту 

Полтавського університету економіки і торгівлі, професор Олена Чернявська, 

професор кафедри менеджменту підприємницької діяльності Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського Ірина Швець та доцент 

кафедри маркетингу Донецького національного університету Антоніна 

Какодєй. У числі  почесних гостей та слухачів на засіданні також були 

присутні президент Академії економічних наук, директор Інституту 

економіки промисловості НАН України Олександр Амоша, академік 

Академії наук вищої освіти України професор Володимир Литвин та інші.  

 З доповідями та презентаціями своїх науково-дослідницьких 

розробок виступили студенти Національного університету «Львівська 

політехніка» Андрій Дуда («Земельна реформа - запорука розвитку 

сільського господарства України»), Донецького національного університету 

Яна Луценко («Направлення реформування інноваційно-інвестиційної 

політики України»), від ЗНУ - Олександр Коробов («Створення сприятливих умов для здійснення інвестиційно-господарської 

діяльності у аграрному секторі економіки України») та Надія Ланчковська («Реформування освіти в Україні») та інші молоді 

науковці. 

Після останньої доповіді голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, професор Олександр Кендюхов та д.е.н., 

професор Алла Череп побажали учасникам наснаги, творчого натхнення та можливості реального втілення запропонованих 

проектів реформ. Минулорічний володар «Оскара» Олексій Міняйло запевнив учасників, що конкурс дає можливість молодим 

науковцям обговорити найболючіші питання економіки України та побажав не зупинятись на досягнутому. 

 

У Запорізькому національному університеті 19 вересня у рамках роботи ІІ 

Міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу» відбулося 

нагородження переможців ІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських проектів 

економічних реформ. 
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Серед восьми наукових робіт, які увійшли до фіналу, 

кращим члени журі визнали проект студента економічного 

факультету ЗНУ Олександра Коробова. 

Друге місце посіли львів’янин Дуда Андрій та Анна 

Юровська. Третє місце поділили між собою представники ДНТУ 

Богданов Стас та Владислав Широкий; Луценко Яна та 

представниця Житомира Катерина Ледвинко. 

Голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів та 

голова журі конкурсу професор Олександр Кендюхов, вітаючи 

переможців, зазначив, що цього разу фінальний етап конкурсу не 

випадково проходить на базі Запорізького національного 

університету: минулого року студент економічного факультету 

ЗНУ Олексій Міняйло під керівництвом д.е.н., професора Алли 

Василівни Череп виборов перше місце у конкурсі, який проходив 

у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Саме 

тому, за умовами конкурсу, цього року фіналісти зустрілися у 

нашому університеті.  

Оскільки кращим серед молодих науковців знову став 

представник ЗНУ (Олександр Коробов під науковим керівництвом д.е.н., професора Алли Василівни Череп), фіналісти 

конкурсу і наступного року збиратимуться на базі нашої Альма-матер. 

Під час пленарного засідання ректор ЗНУ,  професор Микола Фролов, вітаючи учасників круглого столу,  наголосив на 

важливості участі студентів у таких серйозних наукових заходах, які сприяють вирішенню важливих проблем вітчизняної 

економіки. На думку Миколи Олександровича, це не тільки дає можливість студентам почути виступи провідних науковців, які 

створюють сучасну економічну науку, але й визначитися щодо власної наукової роботи. 

Окремо Микола Фролов привітав переможців студентського конкурсу.  

Декан економічного факультету, професор Алла Череп повідомила присутнім, що 

вчора, під час фіналу конкурсу, виступи його учасників справили позитивне враження на 

членів журі. Алла Василівна також відзначила високий рівень підготовки усіх учасників 

конкурсу та їх активну громадську позицію, бажання взяти участь у вирішені актуальних 

питань. Окремо Алла Василівна  представила запрошеним експертам та присутнім 

презентацію на тему «Сучасний стан і перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні та 

можливості створення бізнес-інкубатору на базі ЗНУ». Вона зауважила, що бізнес-

інкубатори, що опікують молоді фірми, допомагаючи їм виживати і рости під час 

початкового періоду, коли вони найбільш уразливі, є динамічним процесом розвитку 

підприємств.  

Обговорення продовжив Білопольський Микола, віце-президент Академії 

економічних наук України, д.е.н., професор, з темою «Інтеграція освіти, науки і бізнесу у 

ВНЗ як необхідна умова розвитку суспільства». 

Курило Володимир, віце-президент Академії наук вищої освіти України, д.ю.н., 

професор, наголосив на необхідності міжнародного партнерства  Академії наук вищої 

освіти України. Генеральний директор Державної організації «Регіональний фонд 

підтримки підприємництва в Запорізькій області» Степаненко Володимир доповів про можливе співробітництво Фонду із ЗНУ 

щодо питань дослідження та просування агротуризму в Запорізькій області та створення бізнес-інкубаторів. 

Обговорення продовжив Бутенко Сергій, директор 1С:Франчайзі ТОВ «ПРОКОМ». Рубцова Наталя, заступник декана 

з міжнародної роботи біологічного факультету ЗНУ, к.б.н., доцент,  виступила з доповіддю на тему «Проблеми 

працевлаштування – досвід американських вузів та його адаптація до біологічного факультету ЗНУ». 

Усіх переможців та фіналістів конкурсу нагородили Почесними грамотами і цінними подарунками. Завершилось 

засідання круглого столу висловленням вдячності членам конкурсного журі від імені керівництва нашого університету та 

економічного факультету за їх сумлінну й відповідальну роботу, врученням  Подяки ЗНУ. 

Запрошуємо всіх охочих до участі у науковому житті економічного факультету! 

З повагою, актив НТСА економічного факультету! 
Матеріали до спецвипуску підготував голова НТСА економічного факультету 

Коробов Олександр Олександрович 
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