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В університеті студенти не тільки відвідують лекції, семінари, 
практичні та лабораторні заняття, але й беруть активну 
участь у науковій, творчій, практичній роботі, проводять 

дослідження, вирішують професійні завдання, 
представляють свої досягнення на різних заходах - науково-

практичних конференціях, семінарах, «круглих столах », 
олімпіадах, конкурсах.

Студентський гурток 
запрошує!



Керівники гуртка

Благой В.В.Янченко Н.В.

 . .
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знання 

студентiв
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основна мета гуртка

 Навчити студентів навичкам відбору та аналізу
управлінської інформації про господарську діяльність
 конкретних українських підприємств (завдання дає  
 керівник гуртка), онлайн

Розширити знання студентів у галузі
економіки та сучасного розвитку підприємства

Кафедра економіки і бізнесу ХНУБА
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Акцент робиться на отримання 
практичних навичок проведення 

трендового аналізу споживчого ринку.

В процесі роботи, кожен студент в 
гуртку виконує міні дослідження  за 

обраною темою, результати досліджень 
оформляються у вигляді наукових 

статей, тез, доповідей та наукових робіт 
на Всеукраїнський конкурс



ћ Науково-дослідницький
ћ Навчальний
ћ Комунікативний
ћ Виховний 

Основні напрями роботи 
Гуртка
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ћ Науково -долідницька робота студентів 
кафедри економiки I бiзнесу;

ћ Участь  у наукових конференціях, семінарах 
та дискусіях;

ћ Вивчення  методології наукових досліджень та 
основних аспектів з планування 
експерименту;

ћ Апробація результатів наукових досліджень.

Науково-дослідницький:
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ћ Глибоке вивчення профільних дисциплін, що 
не ввійшли до планового обсягу;

ћ Контроль за якістю освіти;
ћ Самостійна підготовка у колі активних 

студентів;
ћ Постійне підвищення знань у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності;
ћ Оптимізація навчального процесу.

Навчальний:
Кафедра економіки і бізнесу ХНУБА

сучасне підприємництво



ћ Формування комунікативного простору 
спільноти гуртка;

ћ Накопичення, обробка та розповсюдження 
актуальної інформації в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності;

ћ Активне спілкування між членами гурка та 
зовнішнім оточенням.

Комунікативний:
Кафедра економіки і бізнесу ХНУБА

сучасне підприємництво



ћ Розвиток лідерських якостей та вмінь роботи в 
команді;

ћ Підвищення рівня культури ділового 
спілкування;

ћ Організація змістовного дозвілля;
ћ Згуртування  в єдиний колектив гуртка.

Виховний:
Кафедра економіки і бізнесу ХНУБА
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Публікації монографій гуртка 2021 року, за участі студентів

MONOGRAFIA

POKONFERENCYJNA

 

SCIENCE, 

RESEARCH, DEVELOPMENT   #37

Berlin      

30.01.2021 - 31.01.2021

Друк

Science, research, development #37. Monogra .
Berlin 30.01.2021. Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond
trading tour» - Warszawa, 2021.; ISBN: 978-83-
66401-79-2; Р. 27-31

Режим доступу до журналу: http://xn--
e1aajfpcds8ay4h.com.ua/ /scienti _confere
nce/109-1@II_2021.pdf

Блага В.В., Благой В.В., Білко Д. О.

Entrepreneurship development in the conditions
of adaptive management of socio-economic
systems

(монографія)

Друк

Sociocultural and managerial drivers of business
development strategy implementation in
Ukraine: monograph / under the general
editorship of Doctor of Economics, Professor L.L.
Kalinichenko / «Wydawnictwo IVM», 2021. – 292
p. – Р. 171-183

Blahoi V.V.,

Bailov I.A., Kuzmenko I.M., Rocheva G.V
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П.І.Б. авторів Назва  Публікація

СТАТТІ
Нгуен В.
Науковий
керівник: Благой
В.В.

Інвестиційна привабливість
підприємства

Економічні перспективи: Збірник
студентських наукових праць ХНАДУ . - Х. :
Стиль-Издат, 2020.- №12 (том 1). – С. 96-99

Янченко Н.В.,
Головко -Марченко
І.С.; Тихомирова
А. О.; Ярець, М.В.

Підвищення ефективності
праці за рахунок коворкінг -
центрів

Problems of Economy. Випуск № 2 (44), 2020,
стор. 331-337.
Фахове видання , Index Copernicus
https://www.problecon.com/export_pdf/proble
ms-of-economy-2020-2_0-pages-331_337.pdf

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ
Канд. екон. наук,
доц. Янченко Н. В.,
здобувач вищої
освіти Татаренко
А.А.

Креативна економіка:
світовий досвід та уроки для
україни

XІІ Міжнародна науково -практична
конференція «Європейський вектор
модернізації економіки: креативність,
прозорість та сталий розвиток» 27-28 травня
2020 року на базі ХНУБА

Канд. екон. наук,
доц. Янченко Н. В.,
здобувач вищої
освіти Тихомирова
А.О.

Підвищення ефективності
праці за рахунок
креативного підходу до
вибору робочого місця

XІІ Міжнародна науково -практична
конференція «Європейський вектор
модернізації економіки: креативність,
прозорість та сталий розвиток» 27-28 травня
2020 року на базі ХНУБА

Канд. екон. наук,
доц. Янченко Н. В.,
здобувач вищої
освіти Шебалкова
Є.І

Модернізація і екологізація
економіки
.

XІІ Міжнародна науково -практична
конференція «Європейський вектор
модернізації економіки: креативність,
прозорість та сталий розвиток» 27-28 травня
2020 року на базі ХНУБА

Кулімякіна Д.Ю.
(науковий
керівник: канд.
екон. наук, доц.
Благой В.В.)

Еко-інновації як фактор
сталого розвитку та
економічного зростання

Матеріали XІІ Міжнародної науково -
практичної конференції «Європейський
вектор модернізації економіки: креативність,
прозорість та сталий розвиток». – Харків:
ХНУБА, 2020. – С.383-387

Благой В.В.,
Байлов І.А.

Формування інвестиційної
стратегії сучасного
підприємства

Матеріали ХІV Міжнародної науково -
практичної конференції «Проблеми та
перспективи розвитку підприємництва»
Х.: ХНАДУ. 2020. С. 43-45

Благой В.В.,
Рочева Г.В.

Проблема розвитку малого
підприємництва в Україні

Матеріали ХІV Міжнародної науково -
практичної конференції «Проблеми та
перспективи розвитку підприємництва»
Х.: ХНАДУ. 2020. С. 135-137

  

Янченко Н.В. 
Татаренко А.А. 

Управління розвитком 
промислового потенціалу 
Національної економіки 

України 

Матеріали Всеукраїнської науково -
практичної інтернет-конференції 
«Управління та адміністрування: 
конкурентні виклики сучасності». 
– Харків: ХНУБА, 2020, 212 стор. 

КОНКУРСНІ НАУКОВІ РОБОТИ

     

    
КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ, ВЕБІНАРИ, ТРЕНІНГИ ТОЩО 

    
    

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
1.    

 
 
Керівники гуртка         Благой В.В.,  
           Янченко Н.В. 
 
Звіт з роботи наукового гуртка затверджено на засіданні кафедри економіки  та 
бізнесу. 
Протокол від ________ 202__ р. № __ 
 
Завідувач кафедри економіки  та бізнесу, 
д-р екон. наук., проф.              Л. КАЛІНІЧЕНКО 
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Найбільш активні учасники Кафедра економіки і бізнесу ХНУБА
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вступай до нашого гуртка!
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