
ЗВІТ ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА 2017-2018 НР. 

 

У роботі Товариства студентів, аспірантів та молодих учених кафедри менеджменту 

активно приймають участь близько 60% студентів управлінських спеціальностей. Наукове 

студентське товариство працює за чотирма напрямами: «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 2017-2018 н.р. направила на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук роботи за напрямами: 
ПІБ студента, 

група 

ПІБ 

наукового 

керівника 

Назва напряму Назва роботи Направлено до ВУЗу 

Павлова О.О., 

Мігачова В.Б. 

доц. 

Сухомлин 

Л.В. 

Управління 

персоналом і 

економіка праці 

Аналіз та напрями 

удосконалення 

мотиваційного механізму на 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

Окуджава Л.К., 

Ільченко А.С. 

проф. 

Почтовюк 

А.Б. 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Діяльність органів місцевого 

самоврядування як чинник 

сприяння 

зовнішньоекономічній 

діяльності підприємств 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет 

Орлова К.О., 

Вєлькін Б.О. 

доц. Сакун 

Л.М. 

Менеджмент 

організацій 

Адаптація сучасних систем 

менеджменту якості до умов 

діяльності машинобудівних 

підприємств 

Київському 

національному 

економічному 

університеті імені 

Вадима Гетьмана 

Орлова К.О.,  

Лисич В.В. 

доц. 

Дорожкіна 

Г.М. 

Управління у 

сфері 

економічної 

конкуренції 

Забезпечення 

конкурентоспроможності 

гірничодобувних 

підприємств в напрямі 

підвищення якості продукції 

Полтавській державній 

аграрній академії 

Нікітенко 

Ю.О.,  

Вєлькін Б.О. 

старш. викл.  

Різніченко 

Л.В. 

Соціологія Проведення соціологічних 

досліджень стану розвитку 

підприємництва у місті 

Кременчуці 

Запорізький 

національний 

університет 

Нікітенко 

Ю.О.,  

Вєлькін Б.О. 

доц. Сакун 

Л.М. 

Підприємництво Аналіз та перспективи 

розвитку малого та 

середнього підприємництва 

міста Кременчука 

 

Житомирський 

державний 

технологічний 

університет 

Шкодінова І.О., 

Шевченко А.С. 

старш. викл. 

Мажаренко 

К.П. 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Розширення 

зовнішньоекономічних 

зв’язків машинобудівних 

підприємств в сучасних 

умовах господарювання 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

Худієнко К. Є.,  

Лопата Д.В. 

старш. викл. 

Семеніхіна 

В.В. 

Менеджмент 

природоохорон-

ної діяльності 

Планування 

природокористування на 

підприємствах гірничої 

промисловості України 

Одеський державний 

екологічному 

університеті 



Лисич В.В.,  

Ткач О.Ю. 

доц. Карлик 

Ю.Ю. 

Економіка 

сільського 

господарства та 

АПК 

Прибутковість аграрно-

промислового комплексу 

Подільський 

державному аграрно-

технічний університет 

Худієнко К. Є.,  

Лопата Д.В. 

старш. викл. 

Семеніхіна 

В.В. 

Економіка 

природокорис-

тування та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Удосконалення окремих 

аспектів організації виробництва 

вітчизняних гірничодобувних 

підприємств (на прикладі 

гранітних кар’єрів 

Кременчуцького регіону) 

Кременчуцький 

національний  

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

 

27 березня 2018 року студентка факультету економіки і управління Худієнко 

Кристина Євгенівна (група МН-14-1), стала переможцем (ІІІ місце) Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування і 

охорона навколишнього середовища у КрНУ, науковий керівник  старший викладач 

кафедри менеджменту Семеніхіна В.В.  

23 травня 2018 р. на базі КрНУ, за підтримкою МОН України, відбувся 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент».  

 

Переможцями визнані: 

 
Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента  

Прізвище, ім’я, 

по батькові, посада 

наукового керівника 

Тема роботи Назва вищого навчального 

закладу  

Призове 

місце 

Вєлькін Богдан 

Олегович 

 

Осіпова Дар’я 

Андріївна 

Буряк Євген 

Вікторович, к.е.н., 

доц., 

 Алексеєнко Наталя 

Михайлівна, 

 к. філол. наук, доц. 

Визначення напрямків 

роботи прес-служби в 

умовах формування 

соціально-орієнтованої 

політики на прикладі 

групи компаній 

FERREXPO 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

ІІ 

Ганжа Альона 

Ігорівна 

 

Орлова 

Катерина 

Олегівна 

 

Сухомлин Лариса 

Вадимівна 

 к.е.н, доц.  

Забезпечення сталої 

конкурентної позиції 

підприємства за 

рахунок ефективного 

управління його 

ресурсним потенціалом  

Університет економіки в 

Бидгощі, Польща 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

ІІ 

Нікітенко Юлія 

Олександрівна 

 

 

Бражнікова 

Тетяна 

Миколаївна 

Вєдєніна Юлія 

Юріївна, к.е.н., доц.  

Прибутковість 

агропромислового 

комплексу 

Slovak Republic, Banska 

Bystrica Matej Bel 

University Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

ІІ 

Почтовюк 

Ольга 

Андріївна 

 

Ільченко 

Анастасія 

Сергіївна 

Семеніхіна Вікторія 

Вікторівна, 

старший викладач 

кафедри 

менеджменту 

Діяльність органів 

місцевого 

самоврядування як 

чинник сприяння 

зовнішньоекономічній 

діяльності підприємств 

Вроцлавський 

економічний університет 

 

Кременчуцького 

національного 

університету імені 

Михайла 

Остроградського 

ІІІ 



 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

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

проводяться кожного року в університеті.  

 

18-19 жовтня 2017 року було проведено VІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

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

перспективи».  

Загалом конференція представлена 9 вітчизняними та міжнародними навчальними 

закладами. Із 112 доповідачів 8 представників закордонних вищих навчальних закладів. Із 130 

учасників конференції 35 чол. – професори, доценти; 14 – викладачі без вчених звань, 45 чол. – 

аспірантів, магістрів; інші 36 чол. – студенти. 



 
 

 
 

Викладачі та студенти активно прийняли участь у наукової конференції «Актуальні 

питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», яка відбулася 24-

25 листопада 2017 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського. 



 
 

06-07 грудня 2017 року прийняли участь у V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» у 

КрНУ. 

05-06 березня 2018 року прийняли участь у VI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання». 

25-26 квітня 2018 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. 

 
 

11-13 травня 2018 року активно приймали участь у XVІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів» та провели 



секційне засідання «Стратегія сталого розвитку та структурно-інноваційна перспектива 

економіки». 

 
 

 
 

 



 

 

 



 
 


