
План роботи студентського наукового гуртка  

"Національна економіка України в умовах європейської інтеграції" 

кафедри МЕПЕУ  

на 2019/2020 н.р. 
(затверджено на засіданні кафедри політичної економії № 1 від 30.08.2019 р.) 

 

Засідання 1 (09.09.2019 р.) 
1. Затвердження складу студентського наукового гуртка кафедри МЕПЕУ на 

2019/2020 н.р. 

2. Затвердження плану роботи студентського наукового гуртка кафедри МЕПЕУ на 

2019/2020 н.р. 

 

Засідання 2 (09.12.2019 р.) 
1. Засади, механізми та основні питання самоаналізу наукових робіт студентів на 

плагіат 

 

Засідання 3 (24.02.2020 р.) 

1. Доповідь Хмельницької Є.С. (ЕК02-19) Особливості ранжування потреб 

домогосподарств в Україні (під керівництвом проф. Білоцерківця В.В.) 

 

Засідання 4 (25.05.2020 р.) 
1. Обговорення результатів проведення засідання секції «Економічна теорія та 

міжнародна економіка» на конференції «Молода академія - 2020» 

2. Доповідь Прасули А.В. (ЕК902-15м) Зміст та оцінка прибутковості бренду в 

міжнародній економіці (під керівництвом доц. Ткаченко Н.І.) 

3. Звіт доц. Ткаченко Н.І. про роботу студентського наукового гуртка у 2019/2020 н.р. 

4.  Про перспективи роботи студентського наукового гуртка на 2020/2021 н.р. 

 

 

 

Зав. кафедри  

МЕПЕУ, проф.                                                Тарасевич В.М. 

 

Керівник 

студентського наукового гуртка, доц.    Ткаченко Н.І. 

 

 

 

 



Склад студентського наукового гуртка  

"Національна економіка України в умовах європейської інтеграції" 

кафедри політичної економії  

на 2019/2020 н.р. 
(затверджено на засіданні кафедри МЕПЕУ № 1 від 30.08.2019 р.) 

 

1. Хмельницька Є.С. (ЕК02-19) 

2. Прасула А.В. (ЕК902-15м) 

3. Єфіменко А.О. (ЕК902-14м) 

4. Ворощук А.С. (ЕК902-14м) 

 

 

Список буде доповнено після подання тез доповідей на конференцію 

«Молода академія-2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління 

 

Протокол № 1 

засідання студентського наукового гуртка 

"Національна економіка України в умовах європейської інтеграції" 

від 09.09.2019 р. 

 

Присутні: проф. Тарасевич В.М., доц. Ткаченко Н.І., Хмельницька 

Є.С. (ЕК02-19), Прасула А.В. (ЕК902-15м), Єфіменко А.О. (ЕК902-14м), 

Ворощук А.С. (ЕК902-14м). 
 

Порядок денний: 
1. Затвердження складу студентського наукового гуртка кафедри політичної економії 

на 2019/2020 н.р. 

2. Затвердження плану роботи студентського наукового гуртка кафедри політичної 

економії на 2019/2020 н.р. 

 

1. Слухали: доц. Ткаченко Н.І. з інформацією про затвердження складу 

студентського наукового гуртка "Національна економіка України в умовах 

європейської інтеграції" кафедри міжнародної економіки, політичної 

економії та управління на 2019/2020 н.р. 

Постановили: затвердити склад студентського наукового гуртка кафедри 

міжнародної економіки, політичної економії та управління на 2019/2020 

н.р.  (інформація додається). 

 

2. Слухали: доц. Ткаченко Н.І. з інформацією про затвердження плану 

роботи студентського наукового гуртка "Проблеми економічної безпеки" 

кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління  на 

2019/2020 н.р. 

Постановили: затвердити план роботи студентського наукового гуртка 

кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління на 

2019/2020 н.р. (інформація додається). 

 

 

 

Зав. кафедри  

МЕПЕУ, проф.                                                Тарасевич В.М. 

 

Керівник 

студентського наукового гуртка, доц.    Ткаченко Н.І. 

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління 

 

Протокол № 2 

засідання студентського наукового гуртка 

"Національна економіка України в умовах європейської інтеграції" 

від 09.12.2019 р. 

 

Присутні: проф. Тарасевич В.М., доц. Ткаченко Н.І.,  

Хмельницька Є.С. (ЕК02-19), Белан Д.С. (ЕК02-19), Прасула А.В. (ЕК902-

15м), Єфіменко А.О. (ЕК902-14м), Ворощук А.С. (ЕК902-14м). 
 

Порядок денний: 
1. Засади, механізми та основні питання самоаналізу наукових робіт студентів на 

плагіат 

 

1. Слухали: доц. Ткаченко Н.І. з інформацією про засади, механізми та 

основні питання самоаналізу наукових робіт студентів на плагіат. 

Постановили: 1) інформацію прийняти до відома та під час підготовки 

наукових робіт проводити самоаналіз написаних тез та статей на плагіат; 2) 

студентів-магістрантів гр. ЕК902-14м провести попередню перевірку 

дипломної роботи на плагіат; 3) висвітлити інформацію щодо проведення 

засідання на сторінці у Фейсбуці (відповідальний: керівник студентського 

наукового гуртка, доц. Ткаченко Н.І.). 

 

 

 

Зав. кафедри  

МЕПЕУ, проф.                                                Тарасевич В.М. 

 

Керівник 

студентського наукового гуртка, доц.    Ткаченко Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скріншот інформації на сторінці у Фейсбуці 

 
 



НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління 

 

Протокол № 3 

засідання студентського наукового гуртка 

"Національна економіка України в умовах європейської інтеграції" 

від 24.02.2020 р. 

 

Присутні: проф. Тарасевич В.М., проф. Білоцерківець В.В., доц. 

Ткаченко Н.І., Хмельницька Є.С. (ЕК02-19), Прасула А.В. (ЕК902-15м). 
 

Порядок денний: 
1. Доповідь Хмельницької Є.С. (ЕК02-19) Особливості ранжування потреб 

домогосподарств в Україні (під керівництвом проф. Білоцерківця В.В.) 

 

1. Слухали: Доповідь Хмельницької Є.С. (ЕК02-19) Особливості 

ранжування потреб домогосподарств в Україні (під керівництвом проф. 

Білоцерківця В.В.). 

Постановили: доопрацювати питання щодо впливу економічної кризи на 

вибір товарів довгострокового використання та рекомендувати до друку у 

вигляді тез. 

 

 

 

Зав. кафедри  

МЕПЕУ, проф.                                                Тарасевич В.М. 

 

Керівник 

студентського наукового гуртка, доц.    Ткаченко Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скріншот інформації з Фейсбука 

 
 

 

 



НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління 

 

Протокол № 4 

засідання студентського наукового гуртка 

"Національна економіка України в умовах європейської інтеграції" 

від 25.05.2020 р. 

 

Присутні: проф. Тарасевич В.М., проф. Білоцерківець В.В., доц. 

Ткаченко Н.І., Хмельницька Є.С. (ЕК02-19), Белан Д.С. (ЕК02-19),  

Прасула А.В. (ЕК902-15м). 
 

Порядок денний: 
1. Обговорення результатів проведення засідання секції «Економічна теорія та 

міжнародна економіка» на конференції «Молода академія - 2020» 

2. Доповідь Прасули А.В. (ЕК902-15м) Зміст та оцінка прибутковості бренду в 

міжнародній економіці (під керівництвом доц. Ткаченко Н.І.) 

3. Звіт доц. Ткаченко Н.І. про роботу студентського наукового гуртка у 2019/2020 н.р. 

4.  Про перспективи роботи студентського наукового гуртка на 2020/2021 н.р. 

 

1. Слухали: доц. Ткаченко Н.І. з інформацією про результати проведення 

засідання секції «Економічна теорія та міжнародна економіка» на 

конференції «Молода академія - 2020». 

Постановили: інформацію прийняти до відома. 

2. Слухали: Доповідь Прасули А.В. (ЕК902-15м) Зміст та оцінка 

прибутковості бренду в міжнародній економіці (під керівництвом доц. 

Ткаченко Н.І.). 

Постановили: доопрацювати питання щодо специфіки розрахунку 

прибутковості бренду в Україні на підставі існуючих методик оцінки. 

3. Слухали: Звіт доц. Ткаченко Н.І. про роботу студентського наукового 

гуртка у 2019/2020 н.р. 

Постановили: інформацію прийняти до відома. 

4. Слухали: доц. Ткаченко Н.І. з інформацією про перспективи роботи 

студентського наукового гуртка на 2020/2021 н.р. 

Постановили: продовжити роботу студентськог наукового гуртка кафедри 

МЕПЕУ "Національна економіка України в умовах європейської 

інтеграції" під керівництвом доц. Ткаченко Н.І. 

 

Зав. кафедри  

МЕПЕУ, проф.                                                Тарасевич В.М. 

 

Керівник 

студентського наукового гуртка, доц.    Ткаченко Н.І. 


