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СПЕЦВИПУСК НТСА економічного факультету  

 

ДАЙДЖЕСТ НАУКОВИХ НОВИН 
 

Круглий стіл «Вступ України до 

Світової організації торгівлі: проблеми та 

перспективи» 
17 листопада на економічному факультеті 

відбулось засідання круглого столу, 

присвяченого наслідкам вступу України до СОТ 

та перспективам, які відкриваються перед нашою 

країною завдяки участі в даній організації. У 

якості експертів були запрошені: Павлюк Ольга 

Юріївна, голова обласного товариства польської 

культури ім. А.Міцкевича, Деркач Наталія 

Володимирівна, заступник голови обласного 

товариства польської культури ім. А.Міцкевича, Носенко Інесса Ісаківна, директор Єврейського центру 

«Мазаль тов», Ксендз Томаш Надбережний Харківсько-Запорізької дієцезії костелу Запорізький дім Бога 

Отця Милосердного, Гладій Оксана Богданівна, Запорізьке обласне радіо. Зі вступним словом до всіх 

учасників круглого столу звернулась декан економічного факультету, д.е.н., професор Череп Алла 

Василівна, яка підкреслила важливість обраної теми, оскільки зовнішньоекономічна діяльність України 

потребує ґрунтовного аналізу з боку науковців та визначення перспективних напрямків подальшого 

розвитку національної економіки в рамках співпраці України і СОТ. 

На круглому столі свої дослідження представили студенти: Андрющенко Олег, Коробов Олександр, 

Медвідь Сергій, Ланчковська Надія, Кудрявцева Ірина, Веремейчик Тетяна. Всі доповіді викликали 

жвавий інтерес експертів, які висловили свою позицію. Зокрема, експерти зазначили, що наша країна ще не 

повністю використала свій потенціал та ті можливості, які відкрились їй разом зі вступом до СОТ. 

За результатами круглого столу буде видана монографія з працями викладачів, громадськості, 

представників бізнесу та студентів економічного факультету. 

Деркач Наталя Володимирівна акцентувала увагу на тому, що вступ України до СОТ є об'єктивним 

процесом, зумовленим глобалізацією господарського розвитку сучасного світу. Це ознака інтеграції 

держави до світової економічної системи, використання нових конкурентних умов для виробництва і 

реалізації вітчизняної продукції, можливості розширення співпраці на міжнародному рівні. Разом з тим, цей 

процес спонукає до внутрішніх перетворень, запровадження економічних реформ, удосконалення 

організації господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності виробництва. Ставлення до 

членства України у СОТ серед науковців, експертів, політиків, представників бізнесу та громадськості 

залишається неоднозначним. Це зумовлено не в останню чергу багатоманітністю економічних і політичних 

інтересів різних груп. Остаточний результат визначатиметься спроможністю влади об'єктивно оцінювати 

відповідні чинники, розробити та реалізувати ефективну державну політику, знайти підтримку серед 

населення, політичних і бізнесових кіл. 

Наталя Володимирівна підкреслила важливість проведення даного круглого столу та дійшла висновку, 

що в подальшому необхідно розглядати доцільність України в ЄС з позиції доцільності та перспектив 

розвитку. 

Що? Де? Коли?» серед учнів шкіл м. Запоріжжя 
 

У заході взяли участь 11 команд учнів 9-11 класів (гімназія №28, гімназія №45, гімназія №11, ЗЗШ № 

15, навчально-виховний комплекс №23, ЗСШ №100, ЗОШ № 44). Перед початком гри всім учасникам були 

подаровані блокноти, календарики «ЗНУ» та буклети з інформацією про економічний факультет. 
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Перед учнями виступила декан економічного факультету, д.е.н., професор Череп Алла Василівна. Вона 

розповіла майбутнім абітурієнтам про факультет. Ведучими «Що? Де? Коли?» стали Лігузова Віталія 

(голова НТСА факультету) та її заступник Трунов Костянтин. Сама гра складалась з різнотипних завдань: 

бліц-питань, кросвордів, ребусів. Команди змогли продемонструвати логічне мислення, кмітливість та 

знання деяких економічних питань. Завершив гру конкурс капітанів, в якому вони могли змінити положення 

своєї команди у рейтингу. Переможцям були презентовані збірники наукових праць студентів та викладачів 

факультету, а також диски з пізнавальною інформацією. 
 

I місце – команда «Игорь Семенович», гімназія №28 
Яковлев Сергій 

Єрмакова Вікторія 

Багно Богдана 

Кирпа Владислав 

Наумов Степан 

Стовпова Олександра 

Молчанов Максим 

 

II місце – команда «П’ятнашка», гімназія №15 
Богіня Єдуард Олександрович 

Серга Оксана Владиславівна 

Філь Олександра Сергіївна 

Завірова Анастасія Леонідівна  

Савченко Євген Владиславович 

Волович Антон Євгенійович 

Степенченко Дарья Андріївна 

Ященко Дмитро Владиславович 

Волошина Оксана Русланівна 

III місце – команда «Rainbow», навчально-виховний комплекс №23 
Дерев’янко Аліна 

Собко Крістіна 

Кобрісова Єлизавета 

Кліновський Денис 

Чумак Олександра 

Назаренко Марія 

Голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів провів лекцію для студентів 
економічного факультету ЗНУ 

8 травня на економічному факультеті відбулася зустріч з Олександром Володимировичем 

Кендюховим – д. е. н., проф., головою Всеукраїнської спілки вчених-економістів, зав. кафедри 

стратегічного управління економічним розвитком Донецького національного технічного університету, 

академіком Академії економічних наук України, автором головних ідей Стратегії соціально-економічного 

розвитку України «Нова економіка», концепції Християнської соціально-ліберальної економічної моделі, 

концепцій податкової та пенсійної реформ, провідним українським вченим з управління інтелектуальним 

капіталом та теорії і практики маркетингу.  

Зустріч відбулась в режимі відкритого діалогу: була проведена лекція  для студентів та викладачів на 

тему: «Структурні зрушення та кризові явища в світовій економіці та їх вплив на національні економічні 

процеси». Гість досить активно спілкувався з аудиторією, задавав нестандартні питання студентам і лекція 

набула форми живого спілкування. Лектор приводив яскраві приклади із власного життя та ділився 

досвідом. Ним були порушені питання нової хвилі економічної кризи, висвітлені її можливі причини та 

розкрито причини кризи 2008 року, місця України в цій кризі відносно провідних світових країн. Були 

надані пропозиції шляхів подолання кризи та інші пропозиції щодо економічного розвитку України в 

цілому. Впродовж лекції Україну не раз порівнювали з іншими країнами, які зазнали перебудов та реформ, 

прозвучала розповідь про різні економічні реформи країн, що розвиваються та їх успішні або безуспішні  

спроби подолати кризу. Також прозвучала розповідь про аргентинське економічне диво та про крах 

банківської кредитної системи США, розкриті принципові  відмінності двох криз та їх спільні риси. Були 

надані прогнози щодо росту світового ВВП в періоди 2012 -2013 років.   

Наприкінці зустрічі Олександр Володимирович роздав студентам примірники своїх наукових статей, 

які друкуються у газетах і журналах та примірник власних сатиричних нарисів, які він складав у студентські 

роки. Зустріч пройшла у невимушеній атмосфері, присутні з задоволенням слухали жваві розповіді гостя та 

відповідали на його питання.  

Сичова Олександра, студентка 3 курсу економічного факультету 

Спецвипуск підготувала голова НТСА економічного факультету Лігузова Віталія. 
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