


СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 
КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ЦЕ:

 зустрічі з професіоналами та

цікавими співрозмовниками;

 можливість наукового і творчого

розвитку;

 вдосконалення інтелектуального

потенціалу;

 удосконалення ораторських вмінь;

 наукові дискусії, виступи та

дебати.



СТУДЕНТИ-ЧЛЕНИ СНГ:

наша краса та гордість



Наші студенти щороку стають переможцями на 
Всеукраїнських конкурсах дипломних та наукових робіт



 6-7 квітня на базі Харківського національного

автомобільно-дорожнього університету відбувся

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт

студентів вищих навчальних закладів освіти зі

спеціальності “Економіка підприємства” за

освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.

 На конкурс дипломних робіт була представлена

робота Годованюк Марти, після розгляду та

оцінювання якої була ногороджена дипломом за

друге місце.

Також була представлена дипломна робота

Щербакової Наталії, яка була нагороджена

грамотою у номінації “за ґрунтовне теоретичне

дослідження”.



 На конкурсі було представлено 78 студентських

наукових робіт з 29 вищих навчальних закладів

України. У другий тур конкурсу пройшли 20

студентів.

 На підсумкову науково-практичну конференцію ІІ

туру всеукраїнського конкурсу був запрошений

студент університету Назар Ціцяла

За результатами представлення та обговорення

наукової доповіді Назар Ціцяла став призером

всеукраїнського конкурсу і був нагороджений

дипломом ІІ ступеня!

29 березня 2017 р. в Харківському

державному університеті харчування

та торгівлі відбувся другий тур

Всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт з

природничих, технічних і

гуманітарних наук з напряму

"Економіка та управління в сфері

торгівлі".



 На підсумкову науково-практичну

конференцію ІІ туру всеукраїнського

конкурсу був запрошений студент

університету Андрій Ціцяла (напрям

підготовки "Економіка підприємства").

 На конкурсі було представлено 169

студентських наукових робіт з 87

вищих навчальних закладів України,

серед яких робота нашого студента була

нагороджена дипломом першого

ступеня.

31 березня 2017 року на базі

Київського національного

економічного університету ім.

Вадима Гетьмана відбувся ІІ

тур всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт

за напрямом "Економіка та

управління підприємствами".



 На підсумковий етап Всеукраїнської
студентської олімпіади була запрошена
студентка університету Кук Мирослава
(напрям підготовки "Економіка
підприємства").

 У конкурсі приймало участь 119
студентів з 61 вищого навчального
закладу України. Очікуємо позитивних
результатів олімпіади.

19-20 квітня на економічному

факультеті Київського

національного університету імені

Тараса Шевченка проходив ІІ етап

Всеукраїнської студентської

олімпіади зі спеціальності

«Економка підприємства (за видами

економічної діяльності)».



ПРОВОДЯТЬ ЗУСТРІЧІ З 

ІНОЗЕМНИМИ ФАХІВЦЯМИ

21 березня 2017 року до університету завітала

доктор філологічних наук Литовського

університету освітніх наук Тереза Маккарті

21 лютого 2017 року у ЛТЕУ відбулася
зустріч з Єжи Ладиш - викладачем
факультету менеджменту і туризму
Вроцлавського економічного університету

Зустріч із Торговим радником
Посольства Австрії в Україні
п. Ґрегором Постлем



БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАХОПЛЮЮЧИХ ДЕБАТАХ

Дебати з приводу державної
політики розвитку підприємництва

Дебати з приводу економічної
модернізації вітчизняної економіки
в аспекті інноваційного розвитку
підприємницької активності

Дебати з приводу розвитку суб’єктів
господарювання в сучасних економічних
умовах в аспекті реалізації економічної
стратегії



Студенти – члени СНГ кафедри економіки співпрацюють із 

науковцями інших кафедр та ВНЗ

Спільне засідання студентських наукових
гуртків кафедр економіки, фінансів,
кредиту та страхування у форматі
круглого столу на тему: «Економічна
стратегія та фінансові механізми
розвитку суб’єктів господарювання в
сучасних економічних умовах».

VІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція
студентів, аспірантів та
молодих вчених на тему
„Сучасний стан та
пріоритети модернізації
фінансово-економічної
системи України”



ПЕРЕЙМАЮТЬ ДОСВІД У ПРАКТИКІВ 

Зустріч студентів і 

викладачів Інституту 

економіки та фінансів із 

Романом Матисом

Відбулася публічна зустріч викладачів,

студентів та гостей з відомим

українським економістом, політологом

та громадським діячем Олегом

Соскіним на тему: “Народний

капіталізм: економічна модель для

України – єдина альтернатива

кланово-олігархічній державі”



ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВОЇ 

РОБОТИ НАШІ СТУДЕНТИ : 

 Отримують дипломи з відзнакою; 

 Мають можливість навчатись у закордонних університетах-
партнерах;

 Преміюються грошовими стипендіями, нагородами та 
відзнаками; 

 Продовжують навчання в аспірантурі; 

 Проходять стажування у найкращих європейських ВНЗ;

 Отримують найкращі місця працевлаштування.




