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ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА 

«Забезпечення конкурентоспроможності економіки» 

на 2018 – 2019 н.р. 

Керівник: д.е.н., проф. Токмакова І.В. 

Захід Термін виконання Відповідальні 

Установче засідання 

студентського гуртка  

Презентація інформації 

щодо планових наукових 

конкурсів, грандів, 

конференцій у 2018/ 

2019 навчальному році 

 

 

 

Вересень 2018 

 

 

д.е.н., проф.  

Токмакова І.В. 

Обговорення, 

узгодження та 

затвердження тематик 

науково-дослідних робіт 

студентів. Обговорення 

актуальності та 

концептуальних питань 

науково-дослідних робіт: 

визначення мети, 

завдань, предмету та 

об’єкту дослідження 

 

 

 

Вересень 2018 

 

 

д.е.н., проф.  

Токмакова І.В. 

Засідання студентського 

наукового гуртка на тему 

«Аналіз 

конкурентоспроможності 

економіки України в 

умовах трансформації 

системи світового 

господарства» 

Жовтень 2018 

 

 

д.е.н., проф.  

Токмакова І.В. 

Підготовка до 

проведення студентської 

науково-технічної 

конференції 

Жовтень 2018 

д.е.н., проф.  

Токмакова І.В. 



Заслуховування й відбір 

студентських наукових 

робіт для участі в 

конкурсних програмах 

Листопад 2018 

д.е.н., проф.  

Токмакова І.В. 

Засідання студентського 

наукового гуртка на тему 

«Трудові ресурси та 

напрямки підвищення їх 

конкурентоспроможності 

в умовах сучасної 

економіки» 

Листопад 2018 

 

д.е.н., проф.  

Токмакова І.В. 

Обговорення результатів 

досліджень студентів з 

питань «Проблеми 

конкурентоспроможності 

реального сектора 

економіки України» 

Грудень 2018 

 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 

Засідання студентського 

наукового гуртка на тему 

«Стратегія соціально-

економічного розвитку 

країни» 

Січень 2019 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 

Обговорення результатів 

досліджень студентів з 

питань «Інноваційний 

розвиток економіки» 

Лютий 2019 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 

Засідання студентського 

наукового гуртка на тему 

«Розвиток малого 

бізнесу» 

Лютий 2019 

 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 

Засідання студентського 

наукового гуртка на тему 

«Перспективи та загрози 

розвитку інформаційного 

суспільства» 

Березень 2019 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 

Обговорення результатів 

досліджень студентів з 

питань «Забезпечення 

конкурентоспроможності 

залізничного 

транспорту» 

Березень 2019 

 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 



Підготовка до участі 

студентів у міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Міжнародна 

транспортна 

інфраструктура, 

індустріальні центри та 

корпоративна логістика» 

Квітень 2019 

 

 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 

Засідання студентського 

наукового гуртка на тему 

«Соціально-господарська 

відповідальність 

бізнесу» 

Квітень 2019 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 

Обговорення результатів 

участі у ІІ турі конкурсів 

студентських наукових 

робіт  

Травень 2019 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 

Про підсумки роботи 

наукового гуртка у 2018-

2019 навчальному році  

Обговорення і 

затвердження плану 

роботи наукового 

студентського гуртка на 

2019-2020 навчальний 

рік 

Червень 2019 

 

 

д.е.н., проф. 

Токмакова І.В. 

 

 

Керівник гуртка ____________ д.е.н., проф. Токмакова І.В. 

 

План роботи затверджено на засіданні кафедри економіки та управління 

виробничим і комерційним бізнесом 

Протокол №  

Завідувач кафедри економіки та управління  

виробничим і комерційним бізнесом 

д.е.н., проф.                                                   ____________________ В.Л. Дикань  


