
ЗВІТ ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА 2016-2017 НР. 

 

Одним із напрямків виховання студентів є залучення їх до науково – дослідної роботи: 

вивчення дисципліни «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності», «Операційний менеджмент» та «Управління персоналом», 

«Публічне адміністрування», де вони отримують теоретичні основи наукової роботи; фахова 

практика; студентські наукові гуртки.  

Організаційною формою цього напрямку виховання є залучення студентів до роботи у 

наукових гуртках кафедри, участі в університетській, міжвузівських та республіканських 

конференціях, олімпіадах, публікація результатів наукових досліджень студентів в наукових 

збірниках, моральне і матеріальне заохочення кращих за результатами наукових досліджень. 

Наукове товариство студентів працює на кафедрі менеджменту з 2005 року. Активно 

беруть участь у науково – дослідній роботі приблизно 65% студентів управлінських 

спеціальностей. Наукове студентське товариство працює за чотирма напрямам: «Менеджмент», 

«Управління персоналом», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Публічне 

адміністрування». На засіданнях гуртка наукового студентського товариства «Проблеми 

сучасного менеджменту в трансформаційний період економіки» були заслухані доповіді в яких 

відображались результати проведених наукових досліджень на конкретних промислових 

підприємствах та організаціях різних форм власності міста Кременчука. 

Кожного року кафедрою проводиться І етап Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. Переможці І етапу приймають участь в ІІ турі на базі провідних вузів України.  

Кафедра «Менеджменту» в 2015-2016 н.р. направила на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук роботи за 

напрямами: 

1. Напрям "Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища" у 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 

Студентка Шаповалова М.А., Сребняк М.Г.  

Наукові керівники: професор Почтовюк А.Б., ст. викл. Семеніхіна В.В. 

2. Напрям "Державне управління" у Сумському державному університеті 

Студентка Худієнко К. Є., Лопата Д.В. 

Наукові керівники: професор Почтовюк А.Б., ст. викл. Семеніхіна В.В. 

3. Напрям "Менеджмент" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

Студентка Карпова В.С., Чекіна І.Г. 

Науковий керівник доц. Сакун Л.М., ст.викл. Різніченко Л.В. 

4. Напрям "Економіка та управління на транспорті" у Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського 

Студентка Бардакова С.М., Орлова К.А. 

Наукові керівники: доц. Сакун Л.М., ст.викл. Різніченко Л.В. 

5. Напрям "Маркетинг" у Харківському національному економічному університеті імені Семена 

Кузнеця 

Студентка Карпова В.С., Чекіна І.Г. 

Науковий керівник доц. Сакун Л.М., ст.викл. Різніченко Л.В. 

21 березня 2017 року студентки факультету економіки і управління Ткач Олена Юріївна 

(група МН-15-1), Чекіна Ірина Геннадіївна (група МН-13-1) стали переможцями (ІІІ місце) 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління 

персоналом і економіка праці» в м. Харків, Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця, наукові керівники доцент кафедри менеджменту Сакун Л.М. та старший 

викладач кафедри менеджменту Різніченко Л.В. Тема наукової роботи: «Розробка стратегії як 

напрям удосконалення маркетингової діяльності». 



Заохочувальну грамоту отримала студентка Худієнко К.Є. Тема науково-дослідної 

роботи: «Дослідження експортного потенціалу на місцевому рівні (на прикладі міста 

Кременчука)» з напряму «Державне управління». 

 

02 червня 2017 р. на базі КрНУ, за підтримкою МОН України, вперше відбувся 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент».  

 
 

Переможцями визнані: 

 

ПІБ студента  ПІБ керівника 
Назва роботи Назва ВНЗ Призов

е місце 

Ruban Valeriya 

Volodymyrivna,  

 

Карпова Віта 

Сергіївна 

 

Supervisor Lu Si 

Zhu, 

 

Сухомлин Лариса 

Вадимівна,  

к.т.н., доц. 

Напрямки розвитку 

збутової діяльності 

машинобудівних 

підприємств на основі 

комплексної оцінки їх 

конкурентоспроможності 

Northwest Normal 

University, Китай 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

І 

Ганжа Альона 

Ігорівна,  

 

Орлова 

Катерина 

Олегівна 

Zbigniew Pietras, 

 

Сакун Леся 

Миколаївна, к.е.н., 

доц. 

Застосування сучасних 

систем менеджменту якості 

в діяльності 

машинобудівних 

підприємств 

 

Університет економіки 

в Бидгощі, Польша 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

М.Остроградського 

ІІ 

Почтовюк 

Ольга 

Андріївна,  

Ільченко 

Анастасія 

Сергіївна 

Eva Pancer-

Cybulska, 

 

Семеніхіна 

Вікторія 

Вікторовна, 

старший викладач 

Дослідження напрямів 

підвищення 

конкурентоспроможності 

ПАТ "Кременчуцький завод 

технічного вуглецю" в 

умовах розбудови ринкових 

відносин 

Економічний 

університет у Вроцлаві 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

ІІІ 



 

 
 

Ще одним важливим напрямком наукової роботи є конференції молодих вчених, які 

проводяться кожного року в університеті.  

20-21 жовтня 2016 року було проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та 

перспективи», де прийняли участь всі магістранти кафедри менеджменту (загальна кількість 

учасників конференції більше 160 чол., в тому числі й з-за кордону). 

 

 



01-04 грудня 2016 року прийняли участь у ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної 

нестабільності» в КрНУ. 

 

20-21 квітня 2017 року в межах ХХV Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» 

кафедрою менеджменту проведено засідання секції «Проблеми менеджменту в 

трансформаційний період розвитку економіки», де активну участь прийняли магістри та 

студенти молодших курсів. 

 
 

 

 



 
 

 



 

 


