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СПЕЦВИПУСК НТСА економічного факультету  
 

    Молода наука в стінах економічного факультету ЗНУ 
 

11 квітня в актовій залі 5 корпусу ЗНУ 

відбулось засідання секції «Економічні 

науки» в рамках V університетської науково-

практичної конференції студентів, аспірантів 

і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА – 

2012». 

Всього на секцію було подано 109 тез, 

серед яких роботи не лише студентів та 

аспірантів економічного факультету, але й 

студентів «Економіко-правничого коледжу 

ЗНУ» та учнів Малої академії управління 

бізнесом (керівник – Старікова Олена 

Михайлівна). 

На початку засідання секції з 

вітальним словом до всіх присутніх 

звернулася декан економічного факультету, 

д.е.н., професор Череп Алла Василівна, яка зазначила, що на сьогодні лише ті підприємства є 

конкурентоспроможними, в яких в повній мірі реалізується науковий потенціал. Саме тому 

дослідження студентів, направлені на вирішення нагальних проблем в економіці мають надзвичайну 

актуальність та значущість. 

На секційному засіданні свої доповіді представили 19 учасників, серед яких: магістри 

економічного факультету (Стрелець Олена, Цимбалова Олена, Шанц Ірина, Шаповалова 

Катерина), студенти «Економіко-правничого коледжу ЗНУ» (Гурковський Дмитро та Шепеленко 

Ірина), а також учні Малої академії управління бізнесом (Кисіль Катерина, Короленко Олександр, 

Третьякова Яна). 

По закінченню роботи секційного засідання грамотами від економічного факультету було 

відзначено активних учасників. Загалом слід відзначити посилення активності студентів щодо участі 

в роботі секції «Економічні науки»: у 2011 році було подано 67 

тез, а в цьому році – 109. Така тенденція є свідченням зростаючої 

зацікавленості студентів до поглиблення своїх теоретичних знань 

та вироблення навичок вирішення актуальних проблем в 

економічній сфері. 

Банкіри запрошують студентів економічного 

факультету на стажування 
 

18 квітня на економічному факультеті ЗНУ було 

презентовано програму підготовки молодих спеціалістів 

«ПроКредит банку» під назвою «Young Bankers Programme». 

До студентів завітали керівник Центрального відділення 

«ПроКредит банку» м. Запоріжжя Костянтин Ісаєв та менеджер 

проектів управління по роботі з персоналом «ПроКредит банку» 
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Юлія Білоусова. 

Стажування відбувається 6 місяців в Києві з наданням стипендії 2000 грн. та компенсацією 

витрат на проживання у розмірі 1500 грн. Під час програми учасники отримують змогу вивчити 

роботу банківського сектору в Україні, практичні аспекти фінансової математики, специфіку 

банківських продуктів та особливості роботи з клієнтами. Після успішного завершення «Young 

Bankers Programme» учасники мають можливість реалізувати отримані знання та практичні навички в 

якості співробітників «ПроКредит банку». Юлія Білоусова зазначила, що за підсумками першої 

програми майже всі її випускники були працевлаштовані у відділеннях «ПроКредит банку». 

Наприкінці зустрічі декан економічного факультету, д.е.н., професор Череп Алла Василівна 

висловила сподівання, що випускники зацікавляться цією програмою, адже вона створює 

надзвичайно сприятливі умови для подальшого кар’єрного зростання. 
 

З нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності економічний факультет 

ЗНУ провів Круглий стіл    
 

З нагоди Міжнародного дня інтелектуальної 

власності, який відзначають в світі щорічно 26 квітня, 

починаючи з 2001 року, на економічному факультеті 

пройшло засідання круглого столу на тему: 

«Управління інтелектуальною власністю як складова 

бюджетування на рівні держави, регіонів і суб’єктів 

господарювання». У заході взяли участь не лише 

студенти економічного факультету, а й учні Малої 

академії управління бізнесом (під керівництвом 

Старикової Олени Михайлівни). До всіх присутніх зі 

вступним словом звернулась декан економічного 

факультету, д.е.н., професор Череп Алла Василівна 

та підкреслила важливість студентських наукових 

доробок, оскільки їхнє практичне впровадження дозволяє розв’язувати нагальні проблеми у різних 

сферах економіки. Алла Василівна закликала студентів поряд з участю у круглих столах 

опубліковувати свої наукові дослідження у монографіях, які щоквартально друкуються на 

факультеті. 

Після вступного слова розпочалось виголошення та обговорення доповідей учасників: 

Чорнолуцька Аліна «Проблеми подвійного оподаткування та методи його уникнення з метою 

забезпечення економічної безпеки підприємств»; Андрющенко Олег «Удосконалення регулювання 

розвитку інтелектуальної власності в Україні»; Ланчковська Надія «Економічні проблеми 

порушення прав інтелектуальної власності в Україні»; Короленко Олександр «Економічна природа, 

проблеми формування та методи оцінки позитивного гудвілу вітчизняних підприємств»; 

Рудницький Олександр «Інтелектуальний капітал та його роль в сучасній економіці»; Раджаб 

Роман «Новітні методи захисту інтелектуальної власності в мережі Internet»; Сінєкаєва Олександра 

«Проблеми порушення прав інтелектуальної власності в Україні та заходи щодо їх розв’язання»; 

Редька Юлія «Інтелектуальна власність у системі фінансових відносин». За результатами круглого 

столу буде видано монографію з працями викладачів, представників бізнесу та студентів 

економічного факультету. 
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