
Участь кафедри менеджменту у студентській науковій конференції 
«Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства» 

 
Щороку навесні факультет економіки, менеджменту та психології вже 

вкотре традиційно проводить щорічну студентську наукову конференцію на 
тему: «Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства», участь 
у якій беруть студенти всіх факультетів університету відповідно до 
проявлених наукових інтересів. Цього року кафедру менеджменту на 
пленарному засіданні конференції, що відбулося 2 квітня, представляла 
студентка освітнього ступеню «магістр» освітньої програми «Управління 
бізнесом» Марина Джулай (наук. кер. – доц. Сичова НВ.) із доповіддю на 
тему: «Комунікаційна політика підприємства». 

Кафедрою менеджменту було організовано 2 наукових секції, що 
засідали під час проходження конференції – «Особистісний розвиток 
менеджера» (керівник – доц. М.І.Волобуєв) та «Соціальний розвиток 
підприємства» (керівник – доц. Ю.В.Силкіна). 

У засіданні секції «Особистісний розвиток менеджера» взяли участь 
студенти різних факультетів та курсів, в т.ч. ФЕМП, ФМТП, ФОАІС та 
ФРГТБ, з яких було представлено 4 цікавих актуальних доповідей з різних 
сфер управління персоналом. Призові місця за результатами доповідей було 
розподілено серед студентів за результатами незалежного об’єктивного 
оцінювання доповідей всіма присутніми слухачами, в т.ч. 1 місце посіла 
студентка ФЕМП, 3 курсу Валерія Дегтяренко (наук. кер. – доц. Волобуєв 
М.І.) із цікавою доповіддю щодо критичного огляду концепцій лідерства, два 
других місця було присуджено студенту ФМТП 2 курсу Максиму Куценко 
(наук. кер. – доц. Н.С.Бєляєва), який ознайомив аудиторію із практичними 
аспектами дiяльностi керівника та студентці ФЕМП 3 курсу Яні Німітченко 
(наук. кер. – доц. Волобуєв М.І.) із доповіддю на тему: «Делегування 
повноважень – причини відмови працівників». Призове 3-тє місце серед 
доповідачів було присуджене студентці 4 курсу ФОАІС Діані Гречці (наук. 
кер. – доц. Волобуєв М.І.), яка ознайомила слухачів із різновидами фізичних 
методів подолання стресу як сучасного явища поведінки будь-якого 
менеджера. 

Під час засідання секції «Соціальний розвиток працівників» було 
заслухано доповіді студентів ФЕМП на актуальні теми з менеджменту, 
управління персоналом та групової взаємодії. Цікавою та насиченою різними 
прикладами з власного досвіду, що викликала багато різних запитань 
аудиторії, була доповідь студентки 4-го курсу ФЕМП спеціалізації 
«Менеджмент персоналу» Софії Гаврилюк (наук. кер. – 
доц. І.П.Миколайчук), присвячена проблематиці мобінгу і булінгу як 
інструментів поведінки персоналу на підприємствах України, що отримала 
перше призове місце за оцінками аудиторії. Захопила аудиторію слухачів 
Ганна Дементенко, студентка ФЕМП 3 курсу спеціалізації «Психологія» 
(наук. кер. – доц. Н.В.Сичова), яка ґрунтовно, базуючись на власному 
практичному досвіді, розповіла про особливості управління закладом 



дошкільної освіти, вільно володіючи матеріалом, посівши в результаті 2 місце 
за участь у конференції за оцінками слухачів. Також 2-ге місце розділила 
Олена Грудняк (ФЕМП, 4 к., 21 гр., наук. кер. – доц. І.П.Миколайчук), яка 
цікаво та захоплююче розповіла про маніпуляції в переговорах та методи 
боротьби з ними та навела їх приклади в різних організаціях. Третє місце 
справедливо було віддано цікавій за змістом та актуальністю доповіді 
студентці-першокурсниці ФЕМП (що слід особливо відзначити!) Ірині 
Корнелюк (наук. кер. – доц. Н.В.Микитенко) на тему: «Студенти-
першокурсники: подолання комунікативних бар'єрів», а також відмічена 
грамотою за 3-тє місце цікава презентація, підготовлена Юлією Шевчук, 
студенткою 4-го курсу ФЕМП спеціалізації «Менеджмент персоналу» (наук. 
кер. – доц. І.П.Миколайчук) на актуальну тему ролі керівника як ментора в 
управлінні. 

Іншими учасниками секції підіймалися також питання щодо 
інструментарію тімбілдингу як синергії командної роботи (Марія Остапенко 
ФЕМП, 1м курс, 6 гр.), планування індивідуальної кар’єри фахівців в практиці 
вітчизняних організацій (Вікторія Доля, ФЕМП, 1м курс, 6 гр.), проблематики 
етичної та неетичної поведінки HR-менеджера (Анна Оспанова, ФЕМП,  
4 курс, 21 гр.), соціально-психологічних ефектів групової роботи), (Данііл 
Потоцький, ФОАІС, 4 к., 10 гр.), психологічних правил спілкування та 
секретів бізнес-етикету (Роман Федак, ФЕМП, 4 курс, 21 гр.), професійного 
розвитку персоналу майбутнього (Наталія Пиньківська, ФЕМП, 4, 21 гр.) 
тощо. 

Доцільно відзначити, що всі студенти були високомотивовані до участі 
у конференції, отримання внутрішньої та зовнішньої винагороди. Приємно 
вразило всіх присутніх на засіданні секції високий рівень володіння 
студентами матеріалом своїх доповідей та захопленість, з якою вони 
викладали результати своїх досліджень під час презентацій. 

Засідання секцій тривало у комфортній та дружній, обміні думками, 
змагальності студентів. Критеріями оцінювання доповідей студентів були 
актуальність, проблематика, теоретична та практична глибина проведеного 
дослідження, вміння презентувати інформацію тощо. Оцінку мали змогу 
провести як викладачі, так і студенти, що були присутніми на секції. 

Вітаємо переможців конференції та їх наукових керівників із 
науковими здобутками, щиро дякуємо всім учасникам конференції за 
участь і бажаємо нових наукових звершень! 


