
План роботи студентського наукового гуртка  

«Інновації та інноваційний розвиток в умовах глобалізації» 

кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління 

на 2019/2020 н.р. 
(затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки, політичної економії та 

управління № 1 від 30.08.2019 р.) 

 

Засідання 1  
1. Затвердження складу студентського наукового гуртка кафедри міжнародної 

економіки, політичної економії та управління на 2019/2020 н.р. 

2. Затвердження плану роботи студентського наукового гуртка кафедри міжнародної 

економіки, політичної економії та управління на 2019/2020 н.р. 

Засідання 2  
1. Доповідь Хобот А.П. (ЕП01-17). Тема доповіді: «Основні детермінанти 

інтернаціоналізації інноваційної діяльності» (під керівництвом ст. викл.    

Алсуф’євої О.О.). 

Засідання 3  
1. Доповідь Гайдук І. В. (МН01-18-1). Тема доповіді: «Трансформація системи 

стратегічного партнерства в Україні в контексті євроінтеграційних зрушень» (під 

керівництвом ст.викл. Алсуф’євої О.О.). 

2. Доповідь Бурковського М.Д. (ФК01-17). Тема доповіді: «До питання про правові 

недоліки патентного захисту новітніх технологій: реалії та перспективи» (під 

керівництвом ст.викл. Алсуф’євої О.О.). 

Засідання 4  

1. Доповідь Дашевського Д.І. (МН01-18-1). Тема доповіді: «Вплив глобалізації на 

інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва в Україні» (під керівництвом 

ст.викл. Алсуф’євої О.О.). 

2. Доповідь Котової Б.А. (МН01-18-1). Тема доповіді: «Особливості зародження і 

розвитку «екосистеми стартапів» в Україні» (під керівництвом ст.викл. Алсуф’євої 

О.О.). 

Засідання 5  
1. Доповідь Чернишова Ю.О. (ЕП01-16) Тема доповіді: «Теоретико-методологічні 

основи державного регулювання мережевих взаємодій суб’єктів інноваційної 

діяльності» (під керівництвом ст.викл. Алсуф’євої О.О.). 

Засідання 6  
1. Обговорення результатів проведення засідання секції «Економічна теорія» на 

конференції «Молода академія – 2020». 

2. Звіт ст.викл. Алсуф’євої О.О. про роботу студентського наукового гуртка у 

2020/2021 н.р. 

3.  Визначення перспектив роботи студентського наукового гуртка на 2020/2021 н.р. 

 

Зав. кафедри міжнародної економіки,  

політичної економії та управління, проф.             Тарасевич В.М. 

 

Керівник 

студентського наукового гуртка, ст. викл.   Алсуф’єва О.О. 

 

 



 

Склад студентського наукового гуртка  

«Інновації та інноваційний розвиток в умовах глобалізації» 

кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління 

на 2019/2020 н.р. 
(затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки, політичної економії та 

управління № 1 від 30.08.2019 р.) 

 

1. Кривобокова І.В. (ЕП01-17) 

2. Хобот А.П. (ЕП01-17)  

3. Болтенкова К.В. (ЕП01-17)  

4. Гайдук І. В. (МН01-18-1) 

5. Котова Б. А. (МН01-18-1) 

6. Дашевський Д. І. (МН01-18-1) 

7. Бурковський М.Д. (ФК01-17) 

8. Чернишов Ю.О. (ЕП01-16) 

9. Лішина Я.В. (ЕК01-17) 


