
Звіт 

  

про роботу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених ХНЕУ ім. С.Кузнеця  2021 року 

 

При виконанні завдання робота Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених університету в 2021 році 

проводилась згідно із Законом України «Про вищу освіту», 

нормативноправовими актами Міністерства освіти і науки, Міністерства 

внутрішніх справ України, Статутом університету та Положенням про 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. 

Насамперед слід зауважити, що відповідно п. 3 та п. 4 Положення таємним 

голосуванням із числа членів ради Наукового Товариства закладу вищої 

освіти на строк діяльності НТСАД  було обрану голову наукового товариства 

– Яковлєва Антона Анатолійовича. Станом на 1 січня 2022 р. в складі 

НТСАД  працює 8 осіб. Водночас, зважаючи на організаційно штатні зміни 

необхідно внести корективи до складу НТСАД. За звітний період (з вересня 

2020 року по грудень  2021 року) відбулось 26 засідань  Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, проведених 

відповідно до Плану роботи на 2020-2021 навчальний рік, згідно з яким 

передбачено 26 та розглянуто 26 питань. Серед основних напрямів роботи 

НТСАД  у звітному періоді можна виокремити такі: забезпечує захист прав 

та інтересів здобувачів вищої освіти щодо питань наукової діяльності, 

підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннямипрофесійному, 

зокрема сприяння  становленню, накопиченню досвіду, творчому зростанню, 

максимальному використанню наукового потенціалу молоді Університету;  

• координації, організаційному та науково-методичному забезпеченню 

роботи з обдарованою молоддю; 

• створенню сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих 

здібностей здобувачів вищої освіти Університету, 
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• залученню здобувачів вищої освіти до активної науково-дослідної, 

пошукової діяльності у процесі Навчання в Університеті, 

• участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та 

науково-технічних проблем. 

 Згідно плану роботи НТСАД було проведено протягом року  засідання 

наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

протягом року, інформування студентів з питань друку в електронному 

журналі «Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця», взаємодія 

з органами студентського самоврядування, щодо створення сприятливих 

умов для забезпечення наукової діяльності студентів. У вересні  2020 року 

взято участь у проведенні тренінгу «Інтеграція вступників до освітньо-

наукового простору ХНЕУ ім. С. Кузнеця» , у лютому 2021 року долучились 

до проведення «Зимових шкіл ХНЕУ ім. С. Кузнеця», у березні долучились 

до організації та проведення конкурсу ораторського мистецтва  «Свобода як 

цінність людського буття» , міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційні технології в сучасному дослідженні молодих учених», у квітні 

- проведення круглого столу з питань Міжнародної політики та політичної 

регіоналістики «Міжнародні конфлікти в сучасній світовій політиці», 

долучення до організації та проведення ХІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-

економічними систем», проведення Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інформаційні технології та системи», проведення Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління 

підприємствами: теорія та партика», організації та проведення круглого 

столу «Правове забезпечення захисту довкілля з урахуванням наслідків аварії 

на ЧАЕС»; у травні  - організація та проведення студентської науково-

практичної конференції «Фінанси очима студентів» , долучення до проекту 

FinFest, проведення факультетської студентської науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми менеджменту підприємств в Україні», яку 

присвячено дню Науки, організації та проведенні VI щорічної Міжнародної 

наукової конференції CED–2021  «Економічний розвиток і спадщина Семена 



Кузнеця», долучення до організації та проведення круглого столу 

«Економічний розвиток та стале суспільство: виклики та рішення», у червні 

долучення до проекту Digital Vesna для студентів  ХНЕУ ім. С. Кузнеця , 

долучення до організації та проведення круглого столу «Конституція 

України: історія, сучасність, перспективи», 25-ти річчя Конституції України,  

участь в організації заходів спільного проекту університету з компанії 

AgroGeneration , долучення до організації та проведення Міжнародної 

конференції «Пріоритети в новому зеленому курсі ЄС», проведення «Літніх 

шкіл ХНЕУ ім. С. Кузнеця», у листопаді - проведення студентського 

наукового форуму «Економіка бізнесу, стан, проблеми, перспективи» , 

долучення до організації та проведення вебінару «Розвиток партнерства ЄС – 

Україна в публічному управлінні, долучення до організації та проведення 

Міжнародної науково-практичної інтерне-конференції 

«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики». Є 

підстави вважати роботу ради Наукового Товариста за звітний період 

задовільною. 


