У 2019-2020 н.р. студенти спеціальності 073 «Менеджмент» усіх рівнів
вищої освіти є активними учасниками наукових заходів, які проводилися
кафедрою менеджменту, Університетом та іншими ЗВО. Так, за аналізований
період було взято участь у таких наукових конференціях:
1. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Логістичний
менеджмент: проблеми, перспективи та геостратегічні вектори розвитку», 20
березня 2020 р., проведена кафедрою менеджменту.
2. Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція, приурочена
120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі
землеробства С.С. Рубіна, 23 квітня 2020 року (відповідальна за наукову роботу
студентів університету Пітель Н.Я.). За результатами конференції видано
збірник студентських наукових праць.
3. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінська
діяльність: досвід, тенденції та перспективи», яка відбулася в Харківському
національному університеті будівництва та архітектури, 24 квітня 2020 р.
У 2019-2020 н.р.на базі кафедри менеджменту було проведено І етап
Всеукраїнської студентської олімпіади та І тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт.
Результати проведеної науково-дослідної роботи студентів були
опубліковані у 3 збірниках. Всього у звітному році здобувачами було
оприлюднено 43 публікації.
Переможці І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади в УНУС:
зі спеціальності «Менеджмент організацій» :
за освітнім ступенем «Бакалавр»
I місце - Середа Світлана Олександрівна (41-м),
II місце - Земляков Роман Юрійович (41-м),
III місце - Загнітко Єлизавета Русланівна (41 -м);
III місце - Хлівненко Едуард Миколайович (41-м);
за освітнім ступенем «Магістр»:
I місце - Горбатюк Михайло Ігорович (11 м-м),
II місце - Жмуденко Яна Яківна (11 м-м),
III місце - Маленька Валентина Юріївна (11 м-м);
зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності":
I місце - Унтіла Ганна Ігорівна (1 Ім-з),
II місце - Завертана Яна Валеріївна (1 Ім-з),
III місце - Макаренко Дмитро Васильович (1 Ім-з);
зі спеціальності «Логістика» :
I місце - Репетило Вікторія Юріївна (11 м-л),
II місце - Массель Юрій Сергійович (11 м-л),
III місце - Толмаченко Катерина Іванівна (11 м-л).
1
тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Напрями конкурсу та їх переможці:
менеджмент організації:

I місце - студентка 41- м групи Середа Світлана Олександрівна, науковий
керівник Вернюк Наталія Олександрівна;
II місце - студентка 11 м-м групи Горбатюк Михайло Ігорович, науковий
керівник Загороднюк Оксана Вікторівна;
III місце - студента 11 м-л групи Мороз Роман Віталійович, науковий керівник
Альошкіна Людмила Петрівна;
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:
I місце - студентка 11 м-з групи Унтіла Ганна Ігорівна, науковий керівник
Новак Інна Миколаївна;
II місце - студент 11 м-м групи Бодаш Владислав Володимирович, науковий
керівник Пітель Ніна Якимівна;
III місце - студентка 11 м-м групи Ющенко Олену Василівну, науковий
керівник Халахур Юлія Леонідівна;
транспортні системи. Логістика:
I місце - студент 4 1 - м групи Земляков Роман Юрійович, науковий керівник
Кустріч Лілія Олександрівна;
II місце - студентка 11 м-м групи Маленька Валентина Юріївна, науковий
керівник Школьний Олександр Олексійович;
III місце - студентка 11 м-л групи Репетило Вікторія Юріївна, науковий
керівник Гоменюк Марина Олександрівна.

У 2019-2020 н.р. розширився спектр наукових конкурсів, змагань та
наукових проектів Всеукраїнського і Міжнародного рівнів, у яких студенти
університету взяли участь, вибороли призові місця і відзнаки.
Студентка факультету менеджменту Крістіна Сухецька (11-мз група)
виборола II місце (керівник Пітель Н.Я.) у II турі Всеукраїнського конкурсу
наукових студентських робіт «Логістика як інструмент підвищення
конкурентоспроможності українських підприємств» у рамках Німецькоукраїнської магістерської програми з логістики. Серед учасників - студенти
факультету менеджменту Уманського НУС разом із студентами Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Національного
університету «Львівська політехніка», Одеського національного політехнічного
університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ та
Вінницького національного аграрного університету.
Студент 4 курсу факультету менеджменту Земляков Роман взяв участь у
Всеукраїнському конкурсі «Перспективний агрополітик 2020», який
організований за ініціативи асоціації «ІЛсгаіпіап сІиЬ оґ а§гіси11иге Ьизіпезз» та
ввійшов у десятку переможців.
Студентка Баланюк Юлія Володимирівна зайняла II місце у II турі
Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт із напряму
«Логістика», що відбувся у Харківському національному університеті міського

господарства імені О.М. Бекетова.
Всього на базі кафедри менеджменту у 2019-2020 н.р. за участю студентів
було проведено такі наукові заходи:
________________________________________________
№
1
1

2
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9
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14

Таблиця

Назва заходу (Міжнародні, Всеукраїнські й інші
Співорганізатори та
конференції, круглі столи, семінари тощо), дата
кількість учасників
проведення
3
2
IX Всеукраїнська науково-практична конференція Міністерство освіти і науки
«Менеджмент
XXI
століття:
проблеми
і
України
перспективи», 11 жовтня 2019 р.
108 осіб
І тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у
Міністерство освіти і науки
2019/2020 навчальному році (напрями:
України
Менеджмент організації; Менеджмент
38 осіб
зовнішньоекономічної діяльності; Транспортні
системи; Логістика), листопад 2019 р.
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади у
Міністерство освіти і науки
2019-2020
навчальному
році
(спеціальності
України
Менеджмент організацій, Менеджмент ЗЕД,
44 особи
Логістика), листопад 2019 р.
Викладачі кафедри,
Науково-практичний семінар «Україна в системі
студенти 2 курсу
міжнародних транспортних комунікацій: стан і
факультету менеджменту,
геостратегічні перспективи», листопад 2019 р.
18 осіб
Викладачі кафедри,
Конкурс наукових робіт «Німецько-українська
викладачі Бременського
магістерська програма з логістики», листопад 2019
університету, студенти
Р28 осіб
Круглий стіл «Ефективні прийоми і методи таймЗагороднюк О.В.
менеджменту», листопад 2019 р.
8 осіб
Круглий стіл на тему: «Тайм-менеджмент - спосіб
організації часу задля підвищення ефективності та
Загороднюк О.В.
раціональності його використання», 04.11.2019 р.
10 осіб
Семінар
«Зарубіжний
досвід
управління
зовнішньоторговельними операціями в аграрній
сфері», 4.11. 2019 р.
Дискусійний клуб «Соціальна відповідальність
бізнесу
та
етика
менеджменту
сучасних
підприємств», 13.11.2019 р.
Ділова гра «Фінансова санація та упередження
банкрутства підприємства», листопад 2019 р.
Дискусійний
клуб
«Основна
документація
оформлення насіння на експорт», листопад 2019 р.
Дискусійний
клуб
«Проблеми
методології
наукових досліджень» 5.11. 2019 р.
Конкурс
презентацій
«Актуальні
проблеми
розвитку логістики в Україні», листопад 2019 р.
Семінар «Стратегічне мислення як основа
сучасного стратегічного управління», жовтень 2019

Клименко Л.В.
15 осіб
Длугоборська Л.В.
9 осіб
Кустріч Л.О.
9 осіб
Альошкіна Л.П.
15 осіб
Школьний О.О.
10 осіб
Гоменюк М.О.,
10 осіб
Жмуденко В. О.,
12 осіб

15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27

28

РСемінар «Підготовка та проведення ділових
зустрічей» 28. 10.2019 р.
Семінар «Проблеми управління якістю в аграрній
сфері», жовтень 2019 р.
Науково-практичний семінар «Україна в системі
міжнародних транспортних комунікацій: стан і
геостратегічні перспективи», 17 листопада 2019 р.
Конкурс
презентацій
бізнес-планів
підприємницької діяльності, грудень 2019 р.

Міжнародна науково-практична Інтернетконференція «Логістичний менеджмент: проблеми,
перспективи та геостратегічні вектори розвитку»,
20 березня 2020 р.,

Семінар-тренінг «Виявлення типових обмежень
менеджера», березень 2020 р.
Семінар «Європейський Союз: проблеми і
перспективи інтеграції», березень 2020 р.
Дискусійний клуб «Актуальні проблеми
управління ланцюгами поставок у контексті
євроінтеграції», березень 2020 р.
Семінар: «Розробка стратегії процесного
вдосконалення», березень 2020 р.
Дискусійний клуб «Переваги і недоліки розвитку
інноваційних процесів у сільському господарстві»,
квітень 2020 р.
Семінар: «Розробка стратегії процесного
вдосконалення», квітень 2020 р.
Семінар «Логістика готельно-ресторанного і
туристичного бізнесу: проблеми, тенденції та
перспективи розвитку», травень 2020 р.
Семінар «Управління ризиками в логістиці»,
травень 2020 р.
II тур Всеукраїнського конкурсу наукових
студентських робіт «Логістика як інструмент
підвищення конкурентоспроможності українських
підприємств»

Відповідальна за наукову роботу
кафедри менеджменту

Халахур Ю.Л.,
11 осіб
Коваленко Г.О., 15 осіб
Пітель Н.Я., 12 осіб
Новак І.М., 25 осіб
Бременський університет
(Німеччина), Міжнародний
університет
прикладних
наук
Бад-Хоннеф
(Німеччина),
Київський
національний економічний
університет ім. Вадима
Гетьмана, 55 учасників
20 учасників
15 учасників
15 учасників
12 учасників
15 учасників
10 учасників
10 учасників
12 учасників
Університет м. Бремен,
Київський національний
економічний університет
ім. Вадима Гетьмана, 50
учасників

Ю.Л. Халахур

