
 

ЗВІТ ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА 2018-2019 н.р. 

 

Наукова діяльність кафедри менеджменту у 2018-2019 нр. проводилась за основними 

напрямами: 

 

 Розробка і реалізація загальної стратегії та напрямків операційної діяльності 

підприємницьких організацій регіону. 

 Удосконалення управління підприємницькими організаціями в умовах трансформації 

економіки.  

 Дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності машинобудівних підприємств в умовах 

розбудови ринкових відносин. 

 

Наукове консультування аспірантів на кафедрі менеджменту здійснюють: 

1. Хоменко Микола Макарович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту (у 

складі комісій із прийому аспірантів),  

2. Почтовюк Андрій Борисович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту 

(безпосереднє керівництво аспірантами спеціальності 073 «Менеджмент» -  Рубан Б.В. (2 курс), 

Синєгіна Н.В. (1 курс), спеціальність 051 «Економіка» - Кривенко І.Г. (1 курс)). Всі аспіранти 

денної форми навчання. 

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; 

переддипломна практика; студентські наукові гуртки. Організаційною формою цього напрямку 

виховання є залучення студентів до роботи у ТСАМУ, наукових гуртках кафедри, участі в 

університетській, міжвузівських та республіканських конференціях, олімпіадах, публікація 

результатів наукових досліджень студентів у фахових збірниках, моральне і матеріальне 

заохочення кращих за результатами наукових досліджень. 

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 2018-2019 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 

Орлова К.О. 

 

доц. Сакун 

Л.М. 

Менеджмент 

зовнішньо-

економічної 

діяльності 

Удосконалення 

зовнішньоекономічного 

потенціалу 

металургійного 

підприємства за рахунок 

ефективного ресурсного 

забезпечення 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» 

 

Цимбал О.С. Доц. 

Сухомлин 

Л.В. 

Маркетинг Маркетингове управління 

збутовою діяльністю 

підприємства на основі 

комплексної оцінки його 

конкурентоспроможності 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

Алєксєєнко 

А.С. 

Доц. 

Вєдєніна 

Ю.Ю. 

Менеджмент 

інвестиційної 

та 

інноваційної 

діяльності 

Інноваційний менеджмент 

вітчизняних 

автомобілебудівних 

підприємств в напрямі 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

продукції 

Київський 

національний 

університет 

технологій та 

дизайну 



Вєлькін Б.О. Проф. 

Почтовюк 

А.Б. 

Економіка 

природокорист

ування та 

охорони 

навколишньог

о середовища 

Проблеми і перспективи 

поводження з твердими 

побутовими відходами на 

регіональному рівні 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

Заболотній 

І.А. 

Старш. викл.  

Мажаренко 

К.П. 

Менеджмент 

організації 

Формування ринкової 

стратегії машинобудівних 

підприємств в умовах 

розширення 

зовнішньоекономічних 

зв’язків 

ДВНЗ «Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана» 

Тукало К.Ю.,  

Ващенко Д.В. 

Старш. викл.  

Семеніхіна 

В.В. 

Географія Економіко-правові 

механізми 

надрокористування в 

Україні та шляхи їх 

реформування 

ДВНЗ  

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія 

Сковороди» 

 

У 2018-2019 навчальному році переможцями ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт стали: 

 
ПІБ студента, 

№ групи, 

ступінь (ОКР) 

ПІБ 

наукового 

керівника 

Код та 

спеціальність  

Назва роботи ВНЗ де проходив  

ІІ етап конкурсу 

Зайняте 

призове 

місце  

Вєлькін Б.О.,  

МН-17-1 

ОС 

«Бакалавр» 

 

Проф. 

Почтовюк 

А.Б. 

Економіка 

природокорист

у-вання та 

охорони 

навколишньог

о середовища 

Проблеми і 

перспективи 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами на 

регіональному рівні 

Кременчуцький 

національний  

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

ІІІ 

Тукало К.Ю.,  

Ващенко Д.В. 

Старш. викл.  

Семеніхіна 

В.В. 

Географія Економіко-правові 

механізми 

надрокористування 

в Україні та шляхи 

їх реформування 

ДВНЗ  

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія 

Сковороди» 

ІІІ 

Тукало К.Ю. Старш. викл.  

Семеніхіна 

В.В. 

Від 

студентського 

самоврядуванн

я – до 

самоврядуванн

я громад 

Перспективи 

розвитку кластеру 

сільського туризму 

«П’ять перлин 

Дніпра» (на 

прикладі 

Піщанської та 

Недогарківської 

ОТГ) 

Полтавська 

обласна рада 

ІІІ 



 
 

Вєлькін Б. О. серед переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» 

 

 

 

 
 

Тукало К.Ю. та Ващенко Д.В. - переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Географія» 

 



  
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 травня 2019 р. на базі КрНУ, за підтримкою МОН України, відбувся ІІІ 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент». 

Переможцями  підготовленими викладачами кафедри менеджменту стали: 

 
Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента  

Прізвище, ім’я, 

по батькові, посада 

наукового керівника 

Тема роботи Назва вищого 

навчального закладу  

Призове 

місце 

Мельничук 

Богдан 

Ігорович 

 

Нікітенко Юлія 

Олександрівна 

 

Вєдєніна  

Юлія Юріївна,  

к.е.н., доцент 

кафедри 

менеджменту  

Marketing research as a 

basis of the strategic plan 

of agricultural enterprise 

Northeastern University 

Boston Massachusetts 

(Бостон, штат 

Массачусетс) 

 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

І 

Вєлькін Богдан 

Олегович 
 

Поддубей 

Єлизавета 

Вадимівна 

Буряк Євген 

Вікторович, 

к.е.н./доц., 

Tomášková Elena, 

Vysoká škola 

technická a 

ekonomická v 

Českých 

Budĕjovicích 

Медійні ресурси як 

засіб формування 

позитивного іміджу 

регіонального 

менеджменту 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

 

Českých Budĕjovicích, 

Česká republika 

 

ІІ 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента  

Прізвище, ім’я, 

по батькові, посада 

наукового керівника 

Тема роботи Назва вищого 

навчального закладу  

Призове 

місце 

Цимбал 

Олександр 

Сергійович  

 

Ruban Valeriya 

Volodymyrivna 

Сухомлин Лариса 

Вадимівна, к.т.н. / 

доц. 

Аутсорсинг як 

стратегія управління 

фірмою з іноземними 

інвестиціями в процесі 

розробки та 

впровадження ІТ-

проекту 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

 

Північно-західний 

педагогічний университет, 

в Ланьчжоу, КНР 

ІІ 

Почтовюк 

Ольга 

Андріївна 

 

Бражнікова 

Тетяна 

Миколаївна 

 

 

Мажаренко 

Катерина Петрівна, 

старший викладач 

кафедри 

менеджменту 

Процес формування 

організаційно-

економічного 

механізму 

антикризового 

управління на 

вітчизняних 

підприємствах 

машинобудівної галузі 

Вроцлавський 

економічний університет 

 

Кременчуцького 

національного 

університету імені 

Михайла Остроградського 

ІІ 

 

Загалом на конкурс надійшло 42 наукові роботи 108 авторів з 8 країн світу з 33 закладів 

вищої освіти. У відбірковому турі прийняли наукові роботи студентів з України, Польщі, Китаю, 

Ізраїлю, Чехії, Кувейту, США, Грузії та Молдови. 

 

 

http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/МАРКЕТИНГОВІ%20ДОСЛІДЖЕННЯ%20ЯК%20ОСНОВА%20СТРАТЕГІЧНОГО%20ПЛАНУ%20СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО.doc
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/МАРКЕТИНГОВІ%20ДОСЛІДЖЕННЯ%20ЯК%20ОСНОВА%20СТРАТЕГІЧНОГО%20ПЛАНУ%20СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО.doc
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/МАРКЕТИНГОВІ%20ДОСЛІДЖЕННЯ%20ЯК%20ОСНОВА%20СТРАТЕГІЧНОГО%20ПЛАНУ%20СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО.doc
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Media%20resources%20as%20a%20means%20of%20forming%20a%20positive%20image%20of%20regional%20manageme.doc
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Media%20resources%20as%20a%20means%20of%20forming%20a%20positive%20image%20of%20regional%20manageme.doc
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Media%20resources%20as%20a%20means%20of%20forming%20a%20positive%20image%20of%20regional%20manageme.doc
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Media%20resources%20as%20a%20means%20of%20forming%20a%20positive%20image%20of%20regional%20manageme.doc
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Media%20resources%20as%20a%20means%20of%20forming%20a%20positive%20image%20of%20regional%20manageme.doc
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Outsourcing%20as%20a%20strategy%20of%20management%20of%20companies%20with%20foreign%20investmen.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Outsourcing%20as%20a%20strategy%20of%20management%20of%20companies%20with%20foreign%20investmen.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Outsourcing%20as%20a%20strategy%20of%20management%20of%20companies%20with%20foreign%20investmen.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Outsourcing%20as%20a%20strategy%20of%20management%20of%20companies%20with%20foreign%20investmen.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Outsourcing%20as%20a%20strategy%20of%20management%20of%20companies%20with%20foreign%20investmen.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Outsourcing%20as%20a%20strategy%20of%20management%20of%20companies%20with%20foreign%20investmen.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/Outsourcing%20as%20a%20strategy%20of%20management%20of%20companies%20with%20foreign%20investmen.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/The%20process%20of%20formation%20organizational%20and%20economic%20mechanism%20of%20crisis-pr.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/The%20process%20of%20formation%20organizational%20and%20economic%20mechanism%20of%20crisis-pr.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/The%20process%20of%20formation%20organizational%20and%20economic%20mechanism%20of%20crisis-pr.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/The%20process%20of%20formation%20organizational%20and%20economic%20mechanism%20of%20crisis-pr.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/The%20process%20of%20formation%20organizational%20and%20economic%20mechanism%20of%20crisis-pr.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/The%20process%20of%20formation%20organizational%20and%20economic%20mechanism%20of%20crisis-pr.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/The%20process%20of%20formation%20organizational%20and%20economic%20mechanism%20of%20crisis-pr.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/The%20process%20of%20formation%20organizational%20and%20economic%20mechanism%20of%20crisis-pr.docx
http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/statti/The%20process%20of%20formation%20organizational%20and%20economic%20mechanism%20of%20crisis-pr.docx


 
 

 
 

 

 
 

 



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

проводяться кожного року в університеті.  

25-26 жовтня 2018 року було проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

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

перспективи». Загалом конференція представлена 7 вітчизняними та міжнародними навчальними 

закладами. Із 98 доповідачів 5 представників закордонних вищих навчальних закладів. 

 

 

 
 



 
 

 
28-29 листопада 2018 року на базі кафедри «Облік і фінанси» Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського відбувся Міжнародний форум 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної 

нестабільності. Викладачі кафедри менеджменту прийняли участь у його роботі. 

24-25 квітня 2019 року в межах ХХVІ 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. 

 



 

СТИПЕНДІАТ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

25 вересня 2019 року міський голова Віталій Малецький провів зустріч із студентами-

стипендіатами міської ради, відзначеними на міському рівні за високі досягнення в науковій 

діяльності та громадській роботі. 

Однією із стипендіатів стала студентка 3-го курсу спеціальності 073 Менеджмент – Тукало 

Карина Юріївна, якій було вручено Свідоцтво та карту для нарахування стипендії. 

 

 

Вітаємо Карину і бажаємо подальших успіхів у навчанні та  

подальших наукових досягнень!!! 

 

 
 

 

 
 


