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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ  

Спецвипуск НТСА економічного факультету 
Круглий стіл «Бюджетування як основа сучасного підприємництва» 

Нещодавно на економічному факультеті відбулося 
чергове засідання круглого столу на тему «Бюджетування як 
основа сучасного підприємництва». 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. 

Вступне слово було надано Аллі Василівні, яка звернула 
увагу учасників засідання на те, що бюджетування – це 
координація всіх напрямків діяльності підприємства, зусиль 
усіх підрозділів на досягнення кінцевого результату, що в 
результаті сприяє підвищенню ефективності та фінансової 
стійкості підприємства. 

Окремо Алла Василівна акцентувала увагу учасників 
круглого столу на необхідності розвитку бюджетування як невід’ємної складової управлінської системи будь-
якого підприємства. 

В якості експертів були запрошені  начальник науково-дослідної частини ЗНУ Меняйло Вікторія 
Іванівна, голова Наукового товариства студентів та аспірантів ЗНУ Ксенія Мяснянкіна,  Координатор НТСА 
ЗНУ, провідний фахівець НДЧ Доброскок Світлана Олександрівна, к.е.н., доцент, заст. декана з наукової 
роботи економічного факультету Линенко Андрій Володимирович, викладач кафедри міжнародної економіки 
та економічної теорії, заступник декана з міжнародної роботи Осаул Аліна Олександрівна, к.е.н., доцент 
Кущик Анатолій Петрович та Ярмош Вікторія Віталіївна, к.е.н, асистент кафедри фінансів і кредиту. 

Свої роботи презентували студенти економічного факультету Владислав Хлепітько, Марина Шешина,  
Олексій Олійник, Олександр Короленко, Олександр Коробов, 
Веремейчик Тетяна та Ольга Коротаєва. 

Учасники круглого столу довели, що фінансовий стан та 
рентабельність підприємства залежать насамперед від його бюджетування. 
Чітке планування діяльності підприємства особливо важливе за умов 
невизначеності економічного, технологічного, соціального та політичного 
середовища, в якому воно функціонує, та нестабільності чинного 
законодавства щодо підприємництва. 

Окремо слід відзначити активну участь викладачів економічного  
факультету та запрошених гостей у обговоренні питань бюджетування на 
підприємстві, а саме: к.е.н., доцента, заст. декана з наукової роботи 
економічного факультету Линенко Андрія Володимировича, викладача 
кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, заступника декана з 
міжнародної роботи Осаул Аліни Олександрівни, к.е.н., доцента Кущика 
Анатолія Петрович та к.е.н, асистента кафедри фінансів і кредиту Ярмош 
Вікторії Віталіївни. 

По завершенню круглого столу д.е.н., професор Череп Алла 
Василівна зауважила, що динамічно змінні зовнішні умови зумовлюють необхідність постійного перегляду 
тактичних і частково стратегічних цілей, балансування між стабільністю та змінністю кінцевих результатів 
діяльності підприємства, що повною мірою можливо здійснити за допомогою якісного бюджетування. Також  
Алла Василівна запросила усіх бажаючих на наступні круглі столи та конференції економічного факультету.  
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На економічному факультеті відбулась щорічна інтелектуальна гра  

«ЩО? ДЕ? КОЛИ?» 
 

Задля розвитку ерудиції та кмітливості  20 травня на 
економічному факультеті ЗНУ відбулася інтелектуальна гра 
«Що? Де? Коли?». Захід проходився 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.  

Слід зазначити, що це не перша інтелектуальна гра, 
що проводилася на економічному факультеті. 11 жовтня 
учасниками гри стали 19 команд зі шкіл м. Запоріжжя.  

20 жовтня свої інтелектуальні здібності 
продемонстрували не тільки студенти економічного 
факультету, а і Економіко-правничого коледжу та учні 
запорізьких шкіл. 

Цього разу грали 23 студентські та шкільні команди. 
Вступне слово було надано заступнику декана з наукової роботи Линенку Андрію Володимировичу, який 

привітав усіх учасників і побажав командам успішної гри та перемоги. 
Організаторами гри та членами журі виступили:  голова НТСА економічного факультету Олександр Коробов 

та актив у складі студентів (Сергій Медведь, Тетяна Веремейчик та Дмитро Гурковський). 
Призові місця розділили між собою не три команди, а цілих шість, оскільки захід проходив у двох вікових 

категоріях – старшій та молодшій: 
- І місце посіли команди «Імперія» (ЗНВК № 23) та «Альфа» (гр. 3590-2); 
- ІІ місце розділили «Запорізька гімназія №46» (220V) та «Втомлені сонцем» (гр. 3582-2); 
- ІІІ місце дісталося командам «Зелені слоники» (ЗНВК №7) та «Інтелектуали» (гр. 3580-2). 
Нагородою за особливу активність в  інтелеуктальній грі та науковому житті економічного факультету ЗНУ 

були відзначені студенти МАУБ під керівництвом Старікової Олени Михайлівни. 
 Атмосфера заходу та чітка організація ще більш сприяли «інтелектуальній роботі» гравців. Гра мала новий 

формат, а її прозоре ведення не викликало заперечень з боку гравців – результати одразу відображалися на 
електронному табло в режимі он-лайн. 

Окрім грамот  переможці отримали цінні подарунки. По завершенню гри Андрій Володимирович Линенко 
щиро вітав студентів і майбутніх абітурієнтів, побажав їм подальших успіхів. Він також зауважив, що заходи, 
проведені на економічному факультеті – це справжнє свято інтелекту, де ви можете показати свій кругозір. Сучасна 
людина має бути інтелектуально розвиненою. 

 

Запрошуємо всіх охочих до участі в науковому житті 
економічного факультету! 

 

Спецвипуск підготував голова НТСА економічного факультету Олександр Коробов. 
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