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СПЕЦВИПУСК НТСА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 
 

Круглий стіл на тему «Інтелектуальна власність як невід’ємна 
складова ефективного функціонування суб’єктів господарювання» 

 

6 грудня, у день Збройних сил України, 

відбувся круглий стіл на тему «Інтелектуальна 

власність як невід’ємна складова ефективного 

функціонування суб’єктів господарювання». 

Захід проходив у рамках діяльності 

студентської наукової проблемної групи кафедри 

«Фінанси та кредит» економічного факультету ЗНУ 

під керівництвом доктора економічних наук, 

професора, декана економічного факультету Череп 

Алли Василівни. 
Засідання круглого столу проходило досить 

жваво завдяки злагодженій роботі голови НТСА 

економічного факультету Коробова Олександра та 

його заступників Веремейчик Тетяни та Медвідя Сергія. 

Було запрошено чимало гостей: Меняйло Вікторію Іванівну, начальника науково-

дослідної частини ЗНУ, к.ф.-м.н., Грищака Віктора Захаровича, проректора з наукової роботи, 

д.т.н., професора, академіка АН Вищої школи України, Заслуженого діяча науки і техніки України,  

Вівчара Олександра Володимировича, голову організаційної ради зі створення Центру 

кластерного розвитку, Череп Аллу Василівну, д.е.н., професора, декана економічного факультету, 

Старікову Олену Михайлівну (Мала Академія Управління Бізнесом), Линенка Андрія 

Володимировича, к.е.н., доцента, заст. декана з наукової роботи економічного факультету та ін.  

Традиційно роботу круглого столу розпочала д.е.н, професор, декан економічного 

факультету Череп Алла Василівна зі словами: «Інтелектуальна 

власність – це творча діяльність, а творчість – це цілеспрямована 

розумова діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, що 

відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Чим вищий 

інтелектуальний потенціал індивідуума, тим цінніші результати його 

творчої діяльності – інтелектуальна власність». 

Дуже приємно, що доповідями та презентаціями своїх робіт 

порадували не лише студенти економічного факультету ЗНУ (Куркула 

Сергій, Плохотніков Денис, Вовк Ярослав та Венницька Тетяна), а й 

Економіко-правничого коледжу ЗНУ: Єлозін Антон, Короленко 

Олександр, Рудницький Олександр, Козирь Ярослава.  
Всі учасники заходу одностайно визнали, що основною  

рушійною силою економічного та соціального розвитку світу є саме 

інтелектуальний потенціал нації. Тому реформування та економічне зростання вітчизняного 

виробництва має ґрунтуватися на глибоко продуманій, грамотній економічній політиці в сфері 

використання інтелектуального потенціалу національної економіки. 
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Конференція з економіки у Малій академії управління бізнесом  КРЦМтаШ  
 

У Малій академії управління бізнесом КРЦМтаШ (МАУБ) 8 грудня 2012 року відбувся 

перший тур конференції МАН економічного 

відділення. У роботі конференції взяли участь учні 

9-11класів, викладачі економічного факультету 

Запорізького національного університету та 

педагоги МАУБ, які виступали в якості журі. 

Засідання конференції розпочалося зі 

вступного слова керівника Малої академії Олени 

Старикової та асистента кафедри фінансів 

економічного факультету ЗНУ, викладача Лілії 

Бехтер. Основною метою заходу стало розкриття 

актуальних проблем економіки України та світу. Учасники засідання виступали з доповідями, що 

супроводжувалися презентаціями та активним обговоренням дискусійних питань. Кожна з робіт, 

безумовно, заслуговувала на увагу. Доповідачі викладали матеріал послідовно, грамотно та 

відповідали на всі поставлені питання. 

Оцінювалися доповіді та презентації за такими критеріями: 

1. Аргументованість вибору теми та мети дослідження; 

2. Ступінь самостійності та особистий внесок автора в роботу; 

3. Чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу; 

4. Кваліфіковане ведення дискусії; 

5. Культура мовлення, вільне володіння матеріалом. 

За результатами роботи конференції  було визнано переможців. І місце – Головецька 

Маргарита. ІІ місце – Короленко Олександр. ІІІ місце – Рудницький Олександр та Криніцин 

Микита. По завершенню конференції к.е.н. Переверзєва А.В. відзначила високий рівень 

висвітлених  доповідей і побажала подальших перемог вихованцям  МАУБ. 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
���� УВАГА!!! Надійшов План проведення наукових конференцій в системі Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України для професорсько-викладацького складу, молодих вчених і студентів. 

Завантажити його можна на сайті ЗНУ в розділі «Наука» 

(рубрика «Науково-організаційні заходи»). 
 

���� Якщо Ви бажаєте отримувати оперативну адресну електронну розсилку про конференції, 

конкурси, гранти  – звертайтеся до Координатора НТСА ЗНУ Доброскок Світлани Олександрівни  

(4 навч. корп., 314 каб., тел.: 289-41-07) або пишіть на ел. адресу: sveta.sirica@rambler.ru. 

 

На останок хотілося б додати, що ми завжди будемо раді бачити Вас на наших круглих столах, 

адже це Ваш шанс не тільки продемонструвати власні наукові розвідки, а й стати активним учасником 

обговорення найважливіших питань економіки сьогодення. 

Запрошуємо всіх охочих до участі в 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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