


 виконання науково-дослідних робіт;

 організація и проведення (самостійно або спільно
з іншими організаціями) наукових конференцій, 
семінарів, круглих столів, лекцій;

 участь в наукових конференціях, конкурсах 
наукових робіт, олімпіадах та інших заходах 
наукового і науково-практичного характеру;

 публікація результатів досліджень в наукових
виданнях;

 участь в роботі студентських наукових гуртків.



В університеті здобувачі вищої освіти 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 «Контролінг» 
запрошує!



У рамках роботи
гуртка

проводяться
наукові круглі

столи з 
актуальних тем, а 

також різні
заходи, де 

здобувачі вищої
освіти беруть

активну участь.

Студентські
дослідницькі

роботи з 
найбільш

актуальних
проблем 

проходять
конкурсний

відбір. 

Здобувачі вищої
освіти

заохочуються
грамотами





Завдання гуртка:
 заохочення до наукової діяльності здобувачів вищої освіти, підтримка 

та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької 
роботи здобувачів вищої освіти;

 закріплення у здобувачів вищої освіти теоретичних та практичних 
знань, розвитку творчого мислення та досягнення поглибленого 
освоєння навчальних дисциплін;

 сприяння під керівництвом викладачів кафедри економіки та бізнесу 
вирішенню конкретних практичних проблем макроекономічного 
розвитку і діяльності окремих суб'єктів господарювання;

 підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-

дослідних робіт здобувачів вищої освіти;
 набуття здобувачами вищої освіти досвіду організації та участі у 

науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, 
семінарах, круглих столах тощо;

 здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності 
шляхом залучення на добровільних засадах до самостійної або 
колективної наукової роботи.



 Науково-дослідницький
 Навчальний
 Комунікативний
 Виховний 



 Науково -долідницька робота 
здобувачів вищої освіти кафедри
економіки та бізнесу;

 Участь  у наукових конференціях, 

семінарах та дискусіях;

 Вивчення методології наукових
досліджень та основних аспектів з 
планування експерименту;

 Апробація результатів наукових
досліджень.



 Глибоке вивчення профільних 
дисциплін;

 Контроль за якістю освіти;
 Самостійна підготовка у колі активних 

здобувачів вищої освіти;
 Постійне підвищення знань у сфері 

управління витратами;
 Оптимізація навчального процесу.



 Формування комунікативного 
простору спільноти гуртка;

 Накопичення, обробка та 
розповсюдження актуальної 
інформації в сфері контролінгу;

 Активне спілкування між членами 
гурка та зовнішнім оточенням.



 Розвиток лідерських якостей та вмінь 
роботи в команді;

 Підвищення рівня культури ділового 
спілкування;

 Організація змістовного дозвілля;
 Згуртування  в єдиний колектив гуртка.



 Управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції (м. Харків, 15 жовтня 2020 року). Х.:ХНУБА, 2020. 300с.



 Сучасні технології менеджменту: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Луцьк, 8 грудня 2020р.)  Луцьк 2020. 392 с.


 Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІV 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27 
листопада 2020 року). Х.: ХНАДУ. 2020. 424 с.



 Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 
прозорість та сталий розвиток: Матеріали XІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 21-22 квітня 2021 року). Х.: ХНУБА. 
2021. 336 с.



 Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи:
Матеріали ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції (м. 
Харків, 27 квітня 2021 року). Х.: ХНУБА. 2021. 209 с.
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