
 

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ТУРУ  

МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Конкурсна комісія розглянула 45 студентських наукових робіт 64 авторів, що надійшли з 

34 закладів вищої освіти з 8 країн світу. 

На підставі аналізу конкурсних робіт, отриманих рецензій та результатів захисту 

галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити: 

 

Дипломом І ступеня 

 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Назва вищого 

навчального закладу 

(повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), 

посада наукового керівника 

Малашенко Анна 

Сергіївна 

 

Станкевич Дар`я 

Михайлівна 

 

Полтавська державна 

аграрна академія 

 

 

Білоруський державний 

аграрно-технічний 

університет 

Вплив пандемії 

COVID-19 на розвиток 

світової економіки 

Іщейкін Тимур Євгенович, 

кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

менеджменту Полтавської 

державної аграрної академії 

 

Бухтояров Єгор 

Едуардович  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафонюк Наталя 

Олегівна 

 

 

 

 

Вінницький 

торговельно-

економічний інститут 

Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, 

 

 

Лодзький університет 

(Польща) 

 

 

 

HR-брендинг як 

інструмент іміджу 

підприємства та 

колаборації з закладами 

вищої освіти 

 

Корж Наталія 

Володимирівна, доктор 

економічних наук, 

професор, Вінницький 

торговельно-економічний 

інститут Київського 

національного торговельно-

економічного університет 
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Дипломом ІІ ступеня 
 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента 

(повністю) 

Назва вищого 

навчального 

закладу (повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), посада 

наукового керівника 

Вихор  

Діана  

Дмитрівна 

 

 

Жуковецька 

Дарина 

Володимирівна 

Національний 

університет 

"Чернігівська 

політехніка" 

 

Берлінський 

технічний 

університет 

(Німеччина) 

EVP як запорука 

сильного бренду 

роботодавця та 

утримання талантів 

 

Холодницька Алла 

Вячеславівна, кандидат 

економічних наук, доцент, 

Національний університет 

"Чернігівська політехніка" 

Коваленко 

Максим 

Павлович 

 

 

 

Гаєвський 

Данило  

Ігорович  

 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

 

Університет 

економіки в 

Катовіце (Польща) 

Формування стратегії 

підтримки та розвитку 

малого бізнесу як умова 

зміцнення економіки 

України 

Вєдєніна Юлія Юріївна, 

кандидат економічних наук, 

доцент, Кременчуцький 

національний університет імені 

Михайла Остроградського, 

кафедра менеджменту; 

 

Гражина Бачковська, кандидат 

економічних наук, доцент, 

Університет економіки в 

Катовіце 

Карасьова  

Марія 

Олександрівна 

 

 

 

 

Балакіна Крістіна 

 

Донбаська 

національна 

академія 

будівництва і 

архітектури, 

Україна 

 

University Bayreutth 

(Germany) 

 

Управління збутовою 

діяльністю підприємства 

Долгальова Олена Вячеславівна, 

д.держ.упр., професор, завідувач 

кафедри, Донбаська національна 

академія будівництва і 

архітектури, Україна 

 

Konyev Anna, candidate of 

sciences in public adminictration, 

Heilbronn University, Germany 
Цимбал 

Олександр 

Сергійович 

 

 

 Shtykа Elena 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

 

 UMB v Banskej 

Bystrici Ekonomická 

fakulta (Словаччина) 

Розробка комплексу 

заходів щодо протидії 

кризовим явищам на 

підприємствах 

машинобудівної галузі 

Сакун Леся Миколаївна, 

кандидат технічних наук, 

доцент, Кременчуцький 

національний університет імені 

Михайла Остроградськог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дипломом III ступеня 
Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента 

(повністю) 

Назва вищого 

навчального 

закладу (повністю) 
Тема роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), посада 

наукового керівника 

Гаркуша 

Владислава 

Олександрівна  

 

Татаренко Юлія 

Олександрівна 

Харківський 

національний 

економічний 

університет імені 

Семена Кузнеця 

 

Управління міжнародною 

конкурентоспроможніст

ю інноваційно-

орієнтованого 

підприємства 

Пархоменко Наталія 

Олександрівна, кандидат 

економічних наук / доцент, 

Харківський національний 

економічний університет імені 

Семена Кузнеця 

Полякова Ірина 

Володимирівна 

 

 

 

Черкаський 

державний 

технологічний 

університет 

Управління 

фармацевтичним 

маркетингом 

Фінагіна Олеся Валентинівна, 

д.е.н., проф., Черкаський 

державний технологічний 

університет, Україна 

 

Plaksiuk Olena, Doctor of Science 

in Economics, Assoc. Prof., 

University of St. Cyril and 

Methodius in Trnava, Slovenia 

Рєпіна Світлана 

Олегівна 

Дніпровський 

національний 

університет  

ім. О. Гончара Інформаційний 

менеджмент у державних 

установах 

 

Єлісєєва Оксана Костянтинівна, 

доктор економічних 

наук/професор, Дніпровський 

національний університет, імені 

Олеся Гончара, факультет 

економіки, кафедра статистики, 

обліку та економічної 

інформатики 

Феоктістова 

Наталія Олегівна 

Національний 

технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського»,  

м. Київ 

Удосконалення системи 

рециклінгу на 

підприємстві 

Шкробот Маріна 

Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент, 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», м. Київ;  

 

Рогачевський Роберт, кандидат 

економічних наук, доцент, 

Державна Вища Професійна 

Школа в Коніні, Республіка 

Польщі 

Анастасія Фещук 

 

 

 

 

Христина Томша 

Луцький 

національний 

технічний 

університет 

 

Академія 

економічних 

досліджень 

Молдови 

 

Оцінка якості процесу 

прийняття і реалізації 

управлінських рішень на 

підприємстві 

 

Наталія Корецька,  

Луцький національний 

технічний університет;  

 

Ліліана Чімпоеш, Академія 

економічних досліджень 

Молдови 
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Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента 

(повністю) 

Назва вищого 

навчального 

закладу (повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), посада 

наукового керівника 

Водолазська 

Олександра 

Ігорівна 

 

 

 

Kisina Zarema 

 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

 

Karaganda, Academy 

«Bolashag» 

(Republic of 

Kazakhstan) 

 

Управління банком на 

основі його вартісної 

оцінки 
Хоменко Людмила Миколаївна, 

к.е.н., доцент кафедри обліку і 

фінансів 

Микита  

Вероніка 

Андріївна 

ВСП Навчально-

науковий інститут 

підприємництва та 

перспективних 

технологій 

Національного 

університету 

"Львівська 

політехніка" 

Вплив кризи COVID-

2019 на динаміку 

маркетингового 

менеджменту 

підприємства 

Сватюк Оксана Робертівна, 

к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

економіки і маркетингу ВСП 

Навчально-наукового інституту 

підприємництва та 

перспективних технологій 

Національного університету 

"Львівська політехніка", доцент 

Адамець  

Максим  

Ігорович 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія 

Сковороди» 

Сучасні тенденції 

розвитку персоналу та 

його роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Зленко Алла Миколаївна, 

к.і.н., доцент кафедри 

документознавства та методики 

навчання Державний вищий 

навчальний заклад «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» 

Палій  

Владислав 

Валерійович 

 

 

 

Царук 

Владислава 

Валеріївна 

Національний 

університет 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова 

 

Wyzsza Szkola 

Bankowa we 

Wroclawiu 

(Польща) 

 

 

Управління розвитком 

персоналу підприємств 

Гришина Наталія 

Володимирівна, к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту, 

Національний університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова;  

 

Сіренко Ігор Вікторович, к.е.н., 

доцент кафедри менеджменту 

Національний університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

 

Єфименко 

Поліна  

Романівна 

 

Запорізький 

національний 

університет 

 

Стратегія просування 

національного продукту 

на внутрішньому ринку 

Бікулов Д.Т., зав.кафедри 

бізнес-адміністрування і 

менеджменту ЗЕД Запорізького 

національного університету,  

Маркова С.В. доцент кафедри 

бізнес-адміністрування і 

менеджменту ЗЕД Запорізького 

національного університету, 
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кандидат економічних наук 
 


