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Звіт голови Наукового товариства Ю. Баранюка за 2018 - 2019 н. р. 

Цілі та завдання Наукового товариства



Вересень 2018 р.

Під час мастер класу розкрито зміст мистецтва висловлення думок і почуттів, визначено мистецтво порозуміння у розрізі

особистісних, нагальних та сучасних потреб.

Активісти Наукового товариства взяли участь у майстер-класі

«Мистецтво порозуміння - мистецтво риторики»



Вересень 2018 р.

Під час лекції розкрито роль споживацтва в сучасному суспільстві, визначено, що економіка тісно переплітається з 

культурою споживання, а реклама товарів та послуг формує бажання, моду, норми поведінки й інтереси.

Активісти Наукового товариства взяли участь у дискусії «Споживацтво

в сучасному світі: згубна залежність чи невідворотна реальність?»



Жовтень 2018 р.

Під час лекції пан Ханс-Вольфф Граф представив нову податкову концепцію, зміст якої базується на ідеї, що для 

забезпечення соціально-економічного розвитку будь-якої країни необхідне впровадження тільки двох груп податків, одна 

із яких стосується споживання, інша – власності. За його розрахунками зазначене сприятиме активізації підприємництва, 

зростанню кількості підприємств малого та середнього бізнесу.

Активісти Наукового товариства як співорганізатори лекції від

психолога, фінансиста, економіста Ханс-Вольфф Графа



Жовтень 2018 р.

Під час лекції визначено, що люди часто роками з’ясовують стосунки і не здогадуються, що борються не за кохання, а за 

затвердження своєї концепції як єдино правильної. Виявляється, головна причина непорозумінь між людьми, їх сварок, 

образ, розлучень у тому, що вони не визначилися в поняттях щодо розуміння любові, а відповідно і своїх очікувань від 

неї.

Активісти Наукового товариства взяли участь у дискусії «Любов - чи є 

у неї правила?»



Жовтень 2018 р.

Меморандум підписали ректор КНТЕУ, проф. Анатолій Антонович Мазаракі та FOUNDER&CEO YEP Андрій Заікін.

На студентів чекають тренінги, стажування, менторська підтримка та консалтинг.

Активісти Наукового товариства на підписанні Меморандуму про 

співпрацю з мережею бізнес-інкубаторів «YEP»



Листопад 2018 р.

Протягом зустрічі надано студентам вичерпну інформацію про мету функціонування цієї програми, а саме сприяння

формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни. У рамках функціонування програми

«Завтра.UA» найталановитіші студенти України отримують фінансову підтримку для реалізації власних проектів.

Активісти Наукового товариства на презентації стипендіальної

програми «Завтра.UA» для студентів КНТЕУ



Листопад 2018 р.

Засідання клубу постійно відбувається у форматі зустрічей із підприємцями, обговоренням нових ідей та проектів.

Активісти Наукового товариства відвідали засідання підприємницького

клубу «YEP CLUB KNUTE»



Листопад 2018 р.

Мета проведення форуму є створення можливості взаємодії новаторів, винахідників, виробників провідних інноваційних

технологій, авторів Startup - проектів з представниками підприємств – потенційними споживачами, які зацікавлені в 

технологічному оновленні виробничих процесів, акселераторами інвестиційних проектів. 

Активісти Екологічного клубу Наукового товариства взяли участь у 

форумі «INNOVATION MARKET»



Листопад 2018 р.

За підсумками проведеного дебатного турніру ведеться робота над створенням «DEBATE CLUB» у КНТЕУ

Активісти Правничого клубу Наукового товариства провели дебатний

турнір з права



Листопад 2018 р.

Захід відбувся в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за підтримки Програми реформування

сектора юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Під час дискусії відбулося

обговорення та обмін досвідом щодо найкращих світових і вітчизняних практик побудови системи академічної

доброчесності в університетах. 

Активісти Наукового товариства взяли участь у відкритій дискусії на 

тему «Академічна доброчесність і плагіат: cui prodest?»



Листопад 2018 р.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулися проректор з наукової робити С. В. Мельниченко, декан 

факультету торгівлі та маркетингу В. А. Осика, завідувач кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

С. О. Белінська, які відзначили важливість НДР студентів, висвітлення її результатів та залучення до роботи нових

учасників. 

Активісти клубу «Start in science» Наукового товариства провели 

круглий стіл «Наука і бізнес в сучасному світі»



Листопад 2018 р.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулися декан факультету обліку, аудиту та інформаційних систем  

Харченко О. А., заст. завідувача кафедри обліку та оподаткування Прокопова О. М. та менеджер зав’язків з громадкістю

газети «Все про бухгалтерський облік» Сторожук О. Ю., які відзначили важливість науково-дослідної роботи студентів

як фактору удосконалення системи підготовки фахівців та професійного зростання.

Клуб «Лука Пачолі» Наукового товариства провів студентський

науковий круглий стіл на тему: «Бухгалтерський облік та 

оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку».



Листопад 2018 р.

Перед початком засідання з вітанням до присутніх звернулися перший проректор з науково-педагогічної роботи Наталія

Володимирівна Притульська та проректор з наукової роботи Світлана Володимирівна Мельниченко, побажали

успіхів, цікавих відкриттів і практичних здобутків, відзначили подяками активістів Наукового товариства КНТЕУ.

З ініціативи Наукового товариства відбувся круглий стіл «Премія

Альфреда Нобеля: історія виникнення, видатні наукові дослідження та 

внесок у розвиток людства лауреатів»



Листопад 2018 р.

На сторінках журналу 

розкривається інформація

про становлення та 

розвиток Нобелівської

премії, охарактеризовано 

результати проведених

досліджень Нобелівських

лауреатів у галузі

економіки, фізики, хімії, 

фізіології, медицини та за 

діяльність по зміцненню

миру.

Випуск 7-го номеру онлайн журналу Наукового товариства на тему 

«Премія Альфреда Нобеля: історія виникнення, видатні наукові

дослідження та внесок у розвиток людства лауреатів»



Грудень 2018 р.

Майстер-клас освітнього проекту «Business2Students» відбувся традиційно в KNUTE HUB. На заході були присутні

ректор університету Анатолій Антонович Мазаракі, перший проректор Наталія Володимирівна Притульська, 

директор Центру бізнес-тренінгу Оксана Кузьменко та представники Наукового товариства студентів, аспірантів та 

молодих вчених.

Активісти Наукового товариства серед учасників освітнього проекту 

«Business2Students»



Лютий 2019 р.

З вітальним словами до учасників засідання звернулася проректор з наукової роботи С. В. Мельниченко, вона наголосила

на важливості теми та необхідності формування європейської системи цінностей в українському суспільстві.

Участь в круглому столі взяли студента та аспіранти університету.

З ініціативи Наукового товариства відбувся круглий стіл «Формування

системи соціальних цінностей у суспільстві як необхідна умова

економічного зростання»



Лютий 2019 р.

З вітальним словом до учасників засідання клубу звернулася проректор з наукової роботи С. В. Мельниченко, вона 

наголосила на важливості теми на початку нового семестру та необхідності для життя психологічних знань та умінь.

Зустріч проводила практичний психолог Центру педагогічних та психологічних досліджень Якименко Н. М.

Засідання було жвавим, цікавим та корисним, а головне - позитивним!

Активісти Наукового товариства виступили співорганізаторами

засідання психологічного клубу «SAPGEN» у КНТЕУ



Березень 2019 р.

Зі святом усіх присутніх привітала перший проректор з науково-педагогічної роботи Притульська Наталія

Володимирівна. Вона наголосила, що кожному вкрай необхідно прочитати Закон України «Про захист прав споживачів», 

вивчити свої права, навчитись їх відстоювати самому та розповісти родині та друзям. 

Активісти Руху «Молодь за права споживачів» Наукового товариства

провели XІ Консумерський фестиваль



Березень 2019 р.

Головною темою обговорення стало питання саморозвитку у сфері SMM і Target. Своїми знаннями та значним досвідом

ділились студенти спеціальності «Комп’ютерні науки», що вдало поєднують навчання і професійну діяльність у цій сфері.

Головний лектор зустрічі – Микола Чігвінцев, CEO та фаундер власного стартапу «Chygvincev». У висновку він зазначив, 

що головним у досяганні успіху є працелюбство та вміння презентувати себе.

До Дня ФОАІС у КНТЕУ відбувся майстер-клас від клубу програмістів

Наукового товариства



Березень 2019 р.

Під час заходу було презентовано кейси від найуспішніших

українських і зарубіжних рітейл-компаній, обговорено 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, зафіксовано

ключові тенденції та очікування на найближчі роки.

Програма Конгресу складалася з трьох паралельних потоків

– виставки, презентацій спікерів, talk show та дискусій, 

участь в яких брали представники Рекламного клубу 

«ТРОС» Наукового товариства КНТЕУ.

Активісти ТРОС Наукового товариства взяли участь у виставці «Retail

Expo – 2019»



Березень 2019 р.

В рамках презентації кафедри програмної інженерії та кібербезпеки до Дня факультету обліку, аудиту та інформаційних

систем, СНК «H&SW-Service» була проведена Вікторина. Участь приймали всі бажаючі: студенти, гості, викладачі.

Клуб «H&SW-Service» Наукового товариства провів Вікторини до Дня 

факультету обліку, аудиту та інформаційних систем



Березень 2019 р.

Гравцям необхідно було відповідати на питання з економіки, географії, історії, математики, літератури, мистецтва, спорту. 

Ну і, звичайно, виявити справжній командний дух, без якого на перемогу годі і сподіватися.

Активісти Наукового товариства щорічні учасики гри «Що? Де? Коли?» 

у КНТЕУ



Квітень 2019 р.

Головним питанням для обговорення було місце і значення ілюзії та реальності в нашому житті.

Засідання клубу «Фенікс» Наукового товариства в SMART-бібліотеці

КНТЕУ



Квітень 2019 р.

Круглий стіл пройшов в дискусійному форматі, кожна доповідь викликала жваве обговорення. Участь в засіданні брали 

студенти та аспіранти КНТЕУ.

Активісти Наукового товариства взяли участь в круглому столі

«Економічна модернізація в експоненті глобалізаційних викликів»



Травень 2019 р.

З вітальним словом до учасників засідання клубу звернулася проректор з наукової роботи С. В. Мельниченко, наголосила

на важливості теми, яка розглядалася. Круглий стіл пройшов в дискусійному форматі, кожна доповідь викликала жваве

обговорення. Участь в засіданні брали студенти та аспіранти КНТЕУ.

Активісти Наукового товариства взяли участь в круглому столі

«Модернізаційні процеси в економічних системах»



Травень 2019 р.

В журналі представлені

дослідження молодих вчених

Університету за тематичними

напрямками: модернізаційні

процеси в економічних

системах; модернізація

фінансово-кредитної системи; 

поведінкова економіка в 

умовах модернізації; 

економічна модернізація в 

експоненті глобалізаційних

викликів; соціальний капітал

та його роль в період

економічної модернізації.

Випуск 8-го номеру онлайн журналу Наукового товариства на тему 

«Економіка як диригент модернізації»



Травень 2019 р.

Науковим товариством проведено квест під гаслом «Пошук істинного

КНТЕУшника». Квест мав не тільки інтелектуальні випробування на 

уважність та кмітливість, але й вимагав певних спортивних навичок. 

Окрім завдань, на учасників також чекали жартівливі конкурси, де 

студенти проявили себе у мистецтві імпровізації та винахідливості.



Травень 2019 р.

Правничим клубом КНТЕУ проведено вікторину «Знавці економіки, 

фінансів, права», у якій змагались 4 команди. Побудована вікторина за 

зразком брейн-рингу.



Травень 2019 р.

Еко-клуб КНТЕУ провів гру «Екологічна монополія». Гра полягала у 

тому, що світ ділиться на 6 материків, які прагнуть розвинути власну

економіку, водночас забезпечити збереження навколишнього

середовища. 



Організаційна структура Наукового товариства


