
Для студентів. Як розпочати займатись наукою 
 

В качестве национального богатства выступают не запасы сырья 
или цифры производства, а количество способных к творчеству людей. 

А.Б. Мигдал 
 

Наука займає особливе, визначальне місце у житті суспільства, адже все, що нас оточує, є результатом 
наукової діяльності, а від рівня її розвитку залежить загальний рівень благополуччя і розвитку суспільства. 
Тому необхідно приділяти багато уваги розвитку наукового знання в усіх сферах діяльності людини.  

Прогрес пізнання є однією з життєво важливих потреб і являє собою безперервне бажання людини 
пізнавати світ у його багатогранності, і також вчитись аналізувати явища, які відбуваються у суспільстві, 
виробляти системи цінностей і принципів, і, у кінцевому підсумку, сформулювати життєву позицію і цілі. 
Заняття науковою діяльністю може допомогти людині більш чітко і ясно сформулювати дані цілі 
з урахуванням наукового обґрунтування і підтвердження. Така діяльність допомагає вийти за межі шкільної 
і університетської бази і надає можливість підвищити свій інтелектуальний рівень. У ХХІ столітті існує 
бачення, що модно бути розумним. То чому б не наслідувати цю моду? 

Нижче наведено перелік наукових гуртків ХНЕУ, до роботи яких ви можете долучитись. 
 

Наукові гуртки Харківського національного економічного університету 

Факультет Кафедра 
Місце 

знаходження 
Назва гуртка Керівник гуртка 

Економіки і 
права 

Управління 
персоналом 

ауд. 43, 
2-й навчальний 

корпус 
«Молодий науковець» 

к.е.н., доц. Іванова Ольга 
Юріївна 

Економіки 
підприємства та 

менеджменту 

ауд. 40, 
2-й навчальний 

корпус 

«Клуб молодих науковців-
економістів» 

к.е.н., проф. Афанасьєв 
Микола Васильович, 
к.е.н., доц. Плоха Олена 
Борисівна, 
к.е.н., доц. Іпполітова Інна 
Ярославівна 

Соціології і 
психології 
управління 

ауд. 403, 
1-й навчальний 

корпус 

«Дослідження актуальних 
проблем соціальної 

реальності» 

к.е.н., доц. Сасіна 
Людмила Олександрівна 

«Пізнай себе» 
к.е.н., доц. Мажник Наталя 
Андріївна 

Правого 
регулювання 

економіки 

ауд. 503, 
1-й навчальний 

корпус 

«Правові аспекти розвитку 
економіки» 

к.ю.н., проф. Сергієнко 
Валерій Вікторович 

Публічного 
адміністрування 
та регіональної 

економіки 

ауд. 402 
1-й навчальний 

корпус 

«Клуб дослідника 
регіоналістики» 

к.е.н., доц. Мельник 
Вікторія Іванівна 

Економічної 
інформатики 

Економічної 
кібернетики 

ауд. 49,50  
2-й навчальний 

корпус 
«Клуб кібернетиків» 

к.е.н., доц. Чаговець 
Любов Олексіївна  

Інформаційних 
систем 

ауд. 412, 
головний корпус 

Планування та управління 
ресурсами в GRID-

системах 

к.т.н., доц. Мінухін Сергій 
Володимирович 

Сучасні методи 
програмування в 

інформаційних системах 

к.т.н., доц. Щербаков 
Олександр Всеволодович 

Геоінформаційні системи 
та технології 

к.т.н., доц. Павленко 
Лариса Андріївна 

Використання Java-
технологій для розробки 

програмного 
забезпечення ІС 

к.т.н., доц. Парфьонов 
Юрій Едуардович 

Управління 
взаємовідносинами з 

клієнтами на базі Microsoft 
Dynamics CRM 4.0 

к.е.н., доц. Ушакова Ірина 
Олексіївна 

Статистики та 
економічного 

прогнозування 
 

ауд. 307, 
головний корпус Статистика та економічне 

прогнозування 

к.е.н., доцент Гриневич 
Людмила Володимирівна, 
викл. Зірко Олена 
Володимирівна 



Комп’ютерних 
систем і 

технологій 

ауд. 407, 
головний корпус 

Мультимедійні 
комп’ютерні технології 

к.е.н., доц.  
Грабовський Євген  
Миколайович 

Економічної 
інформатики 

Технології, 
еконології та 

безпеки 
життєдіяльності 

ауд. 501 
 1-й навчальний 

корпус 

«Екологічні проблеми 
сучасного суспільства та 

економічна безпека» 
 

к.с.-г.н., доц. 
Івашура Андрій 
Анатольович 

Інформатики та 
комп’ютерної 

техніки 

ауд. 405, 
головний корпус 

«Профорієнтаційна 
робота в школах 

м. Харкова на основі 
нових інформаційних 

технологій» 

к.е.н., доц. 
Зима Олександр 
Григорович 
к.т.н., проф. Степанов 
Валерій Павлович 
к.т.н., доц. Шило Сергій 
Георгійович  
к.т.н., викл. Передрій 
Олена Олегівна 

«Розробка електронних 
освітніх ресурсів» 

к.т.н., проф. Степанов 
Валерій Павлович 
викл. Власенко Наталія 
Володимирівна 

«Розробка розподілених 
систем обробки даних»  

к.т.н., проф. Степанов 
Валерій Павлович 
к.т.н., доц. Гороховатський 
Олексій Володимирович  

«Застосування 
інформаційних технологій 

в економіці»  

к.т.н., доц. Кузьменко 
Сергій Вікторович 
к.т.н., доц. Щербак 
Геннадій Владиславович 

Менеджменту 
і маркетингу 

Економіки, 
організації та 
планування 
діяльності 

підприємства 

ауд. 510 
перший корпус  

«Інноваційний 
та інвестиційний 

менеджмент»  

к.е.н., доц. Верещагіна 
Ганна Валентинівна 

Мала академія наук  

д.е.н., проф. Ястремська 
Олена Миколаївна 
к.е.н., доц. Верещагіна 
Ганна Валентинівна 

Економіки та 
маркетингу 

ауд. 416 
 корпус 1 

«Дослідження теорії та 
практики бренду» 

к.е.н., доц. Холодний 
Геннадій Олександрович 
к.е.н., доц. Птащенко 
Олена Валеріївна 

Менеджменту 
ауд. 225, 

головний корпус 

«Інвестування 
інноваційного розвитку 

підприємств» 

к.е.н., проф. Коюда Віра 
Олексіївна  

«Управління 
маркетинговою та ціновою 

політикою на 
підприємстві» 

к.е.н., доц. Ларіна 
Катерина Валеріївна 

«Управління процесами 
трансформації на 

підприємстві» 

к.е.н., доц. Заславська 
Катерина Анатоліївна 

«Адміністративний 
менеджмент» 

к.е.н., доц. Самойленко 
Вікторія Вікторівна 

Менеджменту та 
бізнесу 

ауд. 707, 
бібліотечний 

корпус 
«Бізнес-адміністрування» 

д.е.н., проф. Лепейко 
Тетяна Іванівна 

Міжнародних 
економічних 
відносин 

Іноземних мов 
та перекладу 

ауд. 409, 1-й 
навчальний 

корпус 

«Світова культура та 
економіка очами 

французів» 

викл. Безугла Ірина 
Валентинівна 

Туризму 

ауд. 128 БК 

«Туристичний клуб 
ІНЖЕК» 

к.е.н., проф. Єрмаченко 
Володимир Єгорович 
к.е.н., доц. Кісь Олександр 
Петрович  
викл. Цибулько Дмитро 
Іванович  



 

Політичної 
економії 

ауд. 410, 
головний корпус 

«Terra economicus» 

д.е.н., проф. Попов 
Олександр Євгенійович  
к.е.н., доц. Пономаренко 
Олександр 
Олександрович 

Міжнародної 
економіки та 
менеджменту 

ЗЕД 

ауд. 201, 
головний корпус 

«Талановита молодь ХХІ 
століття» 

д.соц.н., проф. Лисиця 
Надія Михайлівна,  
к.е.н., доц. Черкасов 
Віктор Іванович 

Обліку і 
аудиту 

Економічного 
аналізу 

ауд. 34 і 36, 
2-й навчальний 

корпус 
«Економічний аналітик» 

к.е.н., доц. Мішин 
Олександр Юрійович 

Контролю і 
аудиту 

ауд. 329, 
головний корпус 

«Актуальні питання 
контролю і аудиту» 

к.е.н., доц. Крівцова 
Тетяна Олександрівна 

Бухгалтерського 
обліку 

ауд. 208, 
головний корпус 

«Сучасний бухгалтер» 

к.е.н., доц. Фартушняк 
Ольга Вікторівна, 
к.е.н., доц. Безкоровайна 
Лідія Василівна 

Вищої 
математики та 

економіко-
математичних 

методів 

ауд. 13 і 22, 
2-й навчальний 

корпус 

«Поглиблене вивчення 
математики та 

математичних методів» 

к.е.н., доц. Малярець 
Людмила Михайлівна, 
к.т.н., викладач Місюра 
Євгенія Юріївна 

Фінансовий 

Банківської 
справи 

ауд. Л-44, 
лекційний 

корпус 

«Управління банківською 
справою» 

к.е.н., доцент Тищенко 
Вікторія Федорівна 

Оподаткування 
ауд. Л-33, 
лекційний 

корпус 

«Оподаткування суб’єктів 
підприємництва» 

д.е.н., проф. Іванов Юрій 
Борисович 

Управління 
фінансовими 

послугами 

ауд. 2-й 
навчальний 

корпус 
«Менеджмент фінансових 

послуг» 

д.е.н., проф.. Внукова 
Наталія Миколаївна, 
к.е.н, викл. Рудак Сергій 
Михайлович 

Фінансів 
ауд. Л-35, 
лекційний 

корпус 

«Бюджетна система та 
бюджетний процес на 

сучасному етапі розвитку 
економіки України» 

к.е.н., доц. Кондусова 
Лариса Федорівна, 
к.е.н., доц. Нескородєва 
Інна Іванівна 

«Інноваційний фінансовий 
менеджмент» 

к.е.н., доц. Журавльова 
Ірина Вікторівна, 
к.е.н. Сабліна Наталія 
Вікторівна 

«Проблеми управління 
фінансовими 
інвестиціями» 

к.е.н., доц. Хвостенко  
Владислав Сергійович, 
викл. Кіпа Марина 
Олександрівна 

«Антикризове фінансове 
управління» 

к.е.н., доц. Берест Марина 
Миколаївна 

 
  


