
Студентський науковий гурток "Джерело"  
Студентські наукові проблемні групи:  

- " Логістичні аспекти функціонування сучасної економіки України " – 

керівник доц. Євсєєв С.Є. 
- "Інноваційна економіка" - керівник доц. Єгорова Ю.В. 

- "Інвестиційний та соціальний аспекти побудови модерної економічної 
системи України"- керівник доц. Тодріна І.В. 

 

 

Мета: формування у членів гуртка навичок наукової роботи та їх 
застосування у самостійній науково-дослідній діяльності.    
 

Завдання: 
1. Заохочення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, підтримка 

та ініціювання самостійної науково - дослідницької роботи. 
2. Набуття досвіду участі у наукових дискусіях, конференціях, семінарах, 

круглих столах тощо. 
3. Закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань з 

навчальних дисциплін, розвиток творчого мислення та аналітичних 
навичок. 

4. Здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності 
шляхом залучення на добровільних засадах до самостійної наукової 
роботи. 

5. Підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-

дослідницьких робіт здобувачів вищої освіти.  
 

 



План роботи  
Студентського наукового гуртка  «Джерело» 

на 2020-2021 н. р. 
Науковий захід  

(конкурс, олімпіада, конференція, семінар),  
представлення результатів досліджень до публікації 

Строки  
виконання 

Участь у науково-практичних конференціях всіх рівнів з 
представленням доповідей та публікацією тез доповідей 

Протягом року 

Відвідування круглих столів, тренінгів, виїзних заходів, 
наукових семінарів, тощо за тематикою роботи гуртка 

Протягом року 

Волонтерська робота на науково-освітніх заходах, що 
організовуються на базі ХНУБА 

Протягом року 

Підготовка та видання наукових статей Протягом року 

Інші види діяльності Протягом року 

 

Залучити здобувачів вищої освіти (група): 
1. Коваленко А.Р. гр.ЕП-11; 

2. Мазурик М.О.  гр. ЕП-11; 

3. Корчагіна М.С. гр.ЕП-41; 

4. Байлов І. А. гр.ПТ-31; 

5. Ветчинкін О.С. гр.ПТ-31; 

6. Макаренков А.М. гр. АП-21; 

7. Тимоха І.Д. гр. АПс-11; 

8. Чиж В.Г. гр. АП-41. 

9. Якімінський Я.В. гр.АПм-11 

 

 

 

Керівник студентського наукового гуртка «Джерело»              С.ЄВСЄЄВ                      

 

План роботи затверджено на засіданні кафедри економіки 

Протокол від 18.11. 2020 р.  № 11 

 

Завідувач кафедри економіки та бізнесу 

д-р екон. наук, професор                                                  Л. КАЛІНІЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ з роботи  
наукової проблемної групи «Інноваційна економіка» 

за 2020/2021н.р. 
№ 
п/п 

П.І.Б. авторів Назва Журнал публікацій 

 1 2 3 

 СТАТТІ 

1.    

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

1. 

Єгорова Ю.В., 
Байлов І.А. 

 

Діджиталізація як 
загальносвітова 

тенденція 
економічного 

розвитку 

2021: Міжнародна науково-практична інтернет -

конференція «Нові виклики та актуальні 
проблеми розвитку світового господарства» 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area 

 
2. 

Єгорова Ю.В., 
Коваленко А.Р.  

 Технологічна 
модернізація 
національної 
економіки як 

основа 
забезпечення її 

сталого розвитку 

XIII науково-практична конференція 

«Європейський вектор модернізації економіки: 
креативність, прозорість та сталий розвиток». 
21-22 квітня 2021р. 
 

3 

Єгорова Ю.В., 
Мазурик М.О.  

 

Інновації - 
головний чинник 

забезпечення 
сталого 

економічного 
розвитку в 

сучасних умовах 

XIII науково-практична конференція 
«Європейський вектор модернізації економіки: 
креативність, прозорість та сталий розвиток». 
21-22 квітня 2021р. 
 

4 Коваленко А.Р.  

 

Інноваційна 
діяльність 

підприємства в 
сучасних умовах 

76 студентська наукова конференція ХНУБА. 
10-11 березня 2021р. 

 
5 

Мазурик М.О. 

Вплив чинників 
ризику та 

невизначеності на 
розвиток 

підприємства. 

76 студентська наукова конференція ХНУБА. 
10-11 березня 2021р. 

 

6 

Макаренков А.М. 

Особливості 
формування 
ефективної 
внутрішньо 

виробничої 
логістичної 

системи 

76 студентська наукова конференція ХНУБА. 
10-11 березня 2021р. 

 

7 

Чиж В. Г. 

Теорія кластерів і 
організація 
логістичних 

систем. 

76 студентська наукова конференція ХНУБА. 
10-11 березня 2021р. 

 

КОНКУРСНІ НАУКОВІ РОБОТИ 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area


1.    

КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ, ВЕБІНАРИ, ТРЕНІНГИ ТОЩО 

1.    

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

 

 

Керівник  студентського наукового гуртка «Джерело» С.ЄВСЄЄВ                     

        

Звіт з роботи наукового гуртка затверджено на засіданні кафедри економіки. 
Протокол від ________ 2021 р. № __ 

 

Завідувач кафедри економіки та бізнесу 

д-р екон. наук., проф.          Л.КАЛІНІЧЕНКО 

 


