
ПЕРЕМОЖЦІ 

ІІ ТУРУ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Галузева конкурсна комісія розглянула 15 студентських наукових робіт 26 

авторів, що надійшли з 18 закладів вищої освіти 7 країн світу. 

На підставі отриманих рецензій у форматі подвійного «сліпого» 

рецензування конкурсних студентських наукових робіт галузева конкурсна 

комісія вирішила визнати переможцями другого туру Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент» та нагородити: 

Дипломом І ступеня 

Прізвище, ім’я, 

студента 

Прізвище, ім’я, посада 

наукового керівника  
Назва роботи  

Назва закладу вищої 

освіти  

 

Lytovchenko Taras  

 

Petchenko Maryna, Associate 

Professor of the Department of 

Social and Economic 

Disciplines, Kharkiv National 

University of Internal Affairs 

The growth of the 

competitiveness of 

Ukraine: the formation 

of vectors under the 

influence of the 

pandemic 

Kharkiv national 

university of internal 

affairs 

 

Gurzhiy Mykyta  

 

University of economy 

in Bydgoszcz (Poland) 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Вітнов Максим Криворучко Оксана, д.е.н., 

професор, зав. кафедри 

менеджменту, Харківський 

національний автомобільно-

дорожній університет 

Оцінка змін у бізнес-

процесах 

підприємства 

Харківський 

національний 

автомобільно-

дорожній університет 

 

Junhao Yang 

 

Highway university 

 

 

 

Коваленко Максим  

 

 

 

Вєдєніна Юлія, к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту, 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

 

 

Економічна безпека 

держави як індикатор 

стабільного 

державного 

управління 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

 

Gaevsky Daniel 

 

Uniwersytet 

Ekonomiczny w 

Katowicach (Poland) 



Дипломом ІII ступеня 

 

 

 

 

 

Вайткевічус 

Вікторія  

 

Бікулов Дамір, доктор наук з 

державного управління, 

професор, завідувач кафедри 

бізнес-адміністрування і 

менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності, Запорізький 

національний університет 

 

 

 

 

 

 

Основні фактори 

бізнес успіху 

політики 

комерційного банку 

 

 

Економіко-правничий 

фаховий коледж 

Запорізького 

національного 

університету  

 

 

Chan Lifen 

Маркова Світлана, д.е.н., 

професор кафедри бізнес-

адміністрування і 

менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності, Запорізький 

національний університет 

 

Anhui University, 

Peoples Republic of 

China 

 

 

 

Олексенко Анна  

 

Воронько-Невіднича Тетяна, 

к.е.н., доцент, завідувач 

кафедри менеджменту імені 

І.А. Маркіної, Полтавський 

державний аграрний 

університет 

 

Напрями розвитку 

організаційної 

агільності 

транснаціональної 

компанії 

Полтавський 

державний аграрний 

університет; 

 

University of Tartu 

(Estonia) 

 

 

Водолазська 

Олександра  

 

Хоменко Людмила, к.е.н., 

доцент кафедри "Обліку і 

фінансів", Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

 

 

Управління 

товарними потоками 

виробничого 

підприємства 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

Amantaev Altyntore Bolashag Academy 

(Kazakhstan) 

Idufashe Faucal 

Marie Providence 

Rafał Katamay, PhD, 

University of Occupational 

Safety Management in 

Katowice 

Factors contributing 

to career choice 

abroad among 

Rwandan students in 

Poland 

University of 

Occupational Safety 

Management in 

Katowice (Poland) 

 


