
№141 від 23 травня 2012 року 

Інформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетень НТСА ЗНУ НТСА ЗНУ НТСА ЗНУ НТСА ЗНУ     

 

СПЕЦВИПУСК НТСА економічного факультету 

Міжнародна конференція на економічному факультеті ЗНУМіжнародна конференція на економічному факультеті ЗНУМіжнародна конференція на економічному факультеті ЗНУМіжнародна конференція на економічному факультеті ЗНУ    
 

5-6 квітня 2012 року на базі економічного 

факультету Запорізького національного університету 

традиційно відбулася VІ Міжнародна студентська 

конференція «Інноваційні ідеї молоді в соціально-

економічному розвитку України ХХІ століття». 

Участь у конференції взяли понад 200 представників 

із 21 вишу України, а також Польщі, Росії, Білорусі. 

На урочисте відкриття конференції завітав почесний 

гість – заступник голови Запорізької обласної 

державної адміністрації Ярмощук Микола 

Анатолійович.  

У привітальному слові Микола Анатолійович 

зазначив, що на сучасному етапі розвитку економіки 

країни дуже важливими є наукові розробки, 

присвячені інноваційному розвитку. Почесний гість вручив дипломи переможцям Всеукраїнських конкурсів 

наукових робіт за різними напрямами – Владиславі Косенко, Даміру Кулішу, Віталії Лігузовій та побажав 

студентам успіхів у подальшій науковій діяльності. 

Декан економічного факультету, д.е.н., професор Череп Алла Василівна привітала всіх учасників 

конференції з такою значною науковою подією, яка дає змогу показати свої наукові здобутки та в процесі 

дискусії визначити шляхи поліпшення ситуації в економічній сфері нашої держави. 

Також Алла Василівна підкреслила, що економічний факультет має всі можливості готувати 

висококваліфікованих фахівців, оскільки під час 

навчального процесу на факультеті застосовують 

новітні методики. Такий підхід до освітнього 

процесу забезпечує максимальне пристосування 

вищої школи до нагальних потреб ринку праці. 

До присутніх звернувся д.т.н., професор, 

проректор з наукової роботи ЗНУ Грищак Віктор 

Захарович та підкреслив важливість розвитку 

студентської науки.  

Віктор Захарович вручив дипломи призерам 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт: диплом 

ІІ ступеня Сергію Іванову, ІІІ ступеня – 

Олександру Коробову, Олександрі Покідишевій та 

Костянтину Меркулову. 
На пленарному засіданні були представлені 

дослідження: Скорнякової Ю.Б. «Аналіз кредитоспроможності інвестиційних проектів підприємств», 

Чеверди С.С. «Анализ и прогнозирование мировых цен на энергоносители методами дискретной 

нелинейной динами», Ярмош В.В. «Ефективність використання інтелектуальної власності на промислових 

підприємствах», Нарушиної Т.В. «Сутність та невід’ємність міжнародної інтеграції від сучасних світових 

процесів». 

Також з доповіддю «Екологія сучасності» перед присутніми виступила член правління благодійного фонду 

«Олександрійський» Наталія Пічкур. 

Робота конференції продовжилась в рамках наступних секцій: «Теоретичні проблеми інноваційних процесів 

у період глобалізації», «Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності в економіці України», 

«Актуальні проблеми фінансування інноваційної діяльності в ХХІ столітті», «Моделювання інноваційних 

процесів в економічних системах». 
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Учасники пленарного засідання мали змогу відвідати виставку науково-методичної літератури, авторами 

якої є викладачі економічного факультету Запорізького національного університету. 

Для учасників конференції, які завітали з інших регіонів була організована екскурсійна програма по 

визначним місцям Запоріжжя. 
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16 березня в науковій бібліотеці ЗНУ відбувся круглий стіл 

«Актуальні питання співробітництва України з 

Європейським Союзом». 

Організатором заходу став економічний факультет, 

студенти якого підготували ґрунтовні доповіді щодо 

зазначеної проблематики. 

На захід завітали почесні гості: Генеральний Консул 

Республіки Польща в Харкові пан Ян Гранат, 

представники обласного товариства польської культури ім. 

А.Міцкевича - Павлюк Ольга Юріївна та Деркач 

Наталія Володимирівна, голова Запорізької громадської 

організації «Людина і Суспільство» Волох Володимир 

Миколайович. 

Із привітальним словом до присутніх звернувся Грищак Віктор Захарович, д.т.н., професор, 

проректор з наукової роботи ЗНУ. Віктор Захарович наголосив на важливості посилення співпраці 

університету з міжнародними колегами та розповів про власний досвід перебування у Польщі. 

Декан економічного факультету, д.е.н., професор Череп Алла Василівна повідомила всім учасникам 

круглого столу про налагоджені зв’язки університету із польськими вишами, які надають змогу нашим 

студентам навчатися в цій країні. 

Дуже змістовним був виступ Генерального Консула Республіки Польща в Харкові. Пан Ян Гранат 

відмітив високий рівень досліджень наших студентів, а також розповів про особливості польського шляху 

до європейської спільноти. Консул зазначив, що Польща підтримує та сприяє європейському вибору 

українців, однак дуже важливим є активна позиція нашої країни та позитивні зміни в економіці та 

суспільстві України. 

Представники обласного товариства польської культури ім. А.Міцкевича відмітили посилення 

активності у співпраці Запорізького національного університету з товариством. 

На круглому столі студенти економічного факультету мали змогу представити свої наукові 

дослідження щодо актуальних питань співробітництва України з ЄС: «Необхідність та значення вступу 

України в Європейський Союз», «Формування інвестиційної політики з метою забезпечення євроінтеграції 

України», «Шляхи зменшення впливу інфляції на економічну безпеку підприємства після вступу України до 

СОТ», «Зміни в імпорті України після вступу до Світової організації торгівлі», «Торговельно-економічне 

співробітництво України з Європейським Союзом». 

Після активної дискусії учасники круглого столу висловили сподівання, що рух України до 

Європейського Союзу буде супроводжуватись не лише виконанням необхідних формальних кроків, але й 

якісними змінами в економіці та суспільстві, які покращать добробут населення нашої країни. 

 

Фото: прес-центр ЗНУ 

 

Спецвипуск підготувала голова НТСА економічного факультету Лігузова Віталія 
 

Засновник і видавець: 
Наукове товариство 

студентів та аспірантів 
Запорізького національного 

університету 
Розповсюджується 

безкоштовно 

Головний редактор: 
Голова НТСА ЗНУ 

Світлана Доброскок 
Виходить двічі на місяць 

українською мовою 
Наклад 150 примірників 

Адреса редакції: 
69063 м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського 66,  
4 навч. корп., каб. 314 ;  

(061)289-41-07; 
http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/ 

e-mail: sveta.sirica@rambler.ru 

 

 


