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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

СПЕЦВИПУСК НТСА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 
 

 

1 жовтня на економічному факультеті Запорізького національного університету у рамках 

діяльності Студентської наукової проблемної групи кафедри «Фінанси та кредит» відбулося 

засідання круглого столу на тему «Бізнес-інкубатор». 

 

Організатором заходу виступила декан економічного 

факультету, зав. кафедри фінансів та кредиту, д.е.н, професор 

Алла Череп за участі активістів Наукового товариства студентів 

та аспірантів економічного факультету у складі студентів IV 

курсу Олександра Коробова та Сергія Медвідя. 

 На захід завітали заступник декана з наукової роботи 

економічного факультету, к.е.н, доцент Андрій Володимирович 

Линенко, керівник Малої академії управління бізнесом Олена 

Михайлівна Старікова, викладачі та студенти економічного 

факультету. 

 Декан економічного факультету, доктор економічних 

наук, професор Алла Василівна Череп привітала усіх присутніх 

на заході та зазначила, що бізнес-інкубатори стали новою 

складовою ефективної діяльності суб’єктів господарювання, 

тому тема засідання круглого столу на сьогодні вкрай актуальна. Окрім того, Алла Василівна наголосила, що за 

підтримки Запорізької обласної  держадміністрації та ректорату ЗНУ на базі нашого університету планується створення 

бізнес-інкубатору. Мета цього проекту - розробка, створення і впровадження у виробництво інноваційних технологій та 

проектів. 

Презентацію діяльності товариства провів голова НТСА економічного факультету Олександр Коробов, він також 

звернувся до присутніх на заході першокурсників та запросив їх взяти участь у роботі наукового товариства НТСА 

економічного факультету, розповів про основні напрямки його діяльності. 

 На засіданні було представлено та обговорено шість доповідей студентів економічного факультету. Так, Олег 

Андрющенко зупинився на перевагах та недоліках бізнес-інкубаторів та розповів про особливості їх функціонування.  

Сергій Медвідь виступив із доповіддю на тему «Особливості розвитку клінінгових компаній в Україні», а Богдан 

Хохлов розповів про процес створення бізнес-інкубаторів у Китаї. 

Також свої доповіді зачитали Тетяна Венницька («Бізнес-інкубатор у сфері сучасної державної підтримки 

розвитку регіональної інноваційної інфраструктури») і Майя Оніщенко («Бізнес-інкубатори як інноваційна складова: 

проблеми та перспективи»). 

По завершенні заходу Алла Василівна  зауважила: «Бізнес-інкубатор – це динамічний процес розвитку 

підприємств. Інкубатори опікують молоді фірми, допомагаючи їм виживати і рости під час стартового або початкового 

періоду, коли вони найбільш уразливі. Інкубатори забезпечують практичну адміністративну допомогу, доступ до 

фінансування й основні професійні і технічні послуги. Більшість інкубаторів також пропонують підприємницьким фірмам 

спільні офісні послуги, доступ до устаткування, гнучкі умови оренди і розширюваний простір — усі під одним дахом. 

Головна мета програми інкубації — готувати і випускати успішні підприємства, що є фінансово життєздатними й 

автономними, коли вони залишають інкубатори, звичайно через 2 чи 3 роки». 
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На економічному факультеті ЗНУ 8 жовтня відбулося засідання круглого столу на тему  

«Агротуризм» та презентація діяльності НТСА економічного факультету ЗНУ 

першокурсникам. 

 

У засіданні круглого столу взяли участь викладачі та 

студенти економічного факультету, а також почесні гості. Декан 

економічного факультету, професор Алла Василівна привітала 

присутніх, окреслила проблематику засідання та розповіла про 

перспективи розвитку агротуризму в Україні. У роботі зібрання 

активну участь взяв гість економічного факультету – генеральний 

директор Державної організації «Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Запорізькій області» Володимир Васильович 

Степаненко.  

Володимир Васильович розповів про заходи, які проводяться 

державними структурами в Україні, але наголосив на необхідності 

стимулювання цих процесів економістами та організаціями, які займаються питаннями розвитку агробізнесу. Володимир 

Васильович зауважив, що до розробки проектів та планів розвитку галузі зеленого туризму будуть долучатися не лише 

фахівці, а й студенти. 

Необхідно наголосити на обговоренні найважливіших питань агротуризму Бабміндрою Дмитром Івановичем, 

д.е.н., професором, завідувачем кафедрою міжнародної економіки та економічної теорії та Линенком Андрієм 

Володимировичем, к.е.н., доцентом, заступником декана з наукової роботи економічного факультету. 

Прикладом плідної участі молоді у формуванні векторів розвитку агробізнесу стали наукові пошуки та доповіді, 

представлені під час засідання круглого столу. Схвальну оцінку досвідчених фахівців отримали дослідження та 

рекомендації студентів Майї Оніщенко («Агротуризм як один із перспективних напрямів розв’язання соціально-

економічних та екологічних проблем сільської місцевості»), Олександри Могильної («Перспективи розвитку агротуризму 

в Україні»), Дарини Власової («Досвід зеленого туризму в регіонах України») Олександра Коробова («Реформування 

АПК України»), Анни Лукашенко («Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні»). Виступи 

доповідачів викликали ряд запитань та доповнень.  

У ході обговорення була висвітлена низка проблем, а також наголошено, що зелений туризм в Україні 

знаходиться у зародку, тому його розвиток треба стимулювати. Також Володимир Степаненко розповів про грант, який 

нещодавно отримала їх організація від ЄС на суму 67,5 тис. євро для реалізації проекту «Система сертифікації якості в 

агротуристичному бізнесі». Учасниками проекту ЄС «Басейн Чорного моря 2007-2013 р.р.» є п’ятірка країн – Греція, 

Молдова, Вірменія, Грузія, Болгарія. Долучення України. 

По завершенні заходу Алла Василівна  зауважила: «Агротуризм - це сектор туристської галузі, орієнтований на 

використання природних, культурно-історичних та інших ресурсів сільській місцевості і її специфіки до створення 

комплексного туристського продукту. Структуру ринку «класичного туризму» визначають, поруч із підприємствами 

готельного господарства, так звані нетрадиційні, чи додаткові можливості відпочинку, які і бурхливо розвиваються 

впродовж останніх 30-40 років, успішно конкурують із традиційним готельним господарством і навіть створюють певну 

загрозу його існуванню, чим потребують особливої уваги з боку економістів». 

 

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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