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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 

СПЕЦВИПУСК НТСА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

 

Майбутні економісти, студенти економічного факультету 

Запорізького національного університету були нагороджені під час Вченої 

ради ЗНУ. 
 
Під час засідання Вченої ради Запорізького 

національного університету 1 та 7 квітня ректор ЗНУ Фролов 

Микола Олександрович, професор, доктор історичних наук, 

Заслужений працівник освіти України вручив грамоти молодим 

вченим-економістам, що стали переможцями на Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт, а саме: 

1. Коробов Олександр, І місце в галузі «Економіко-

математичного моделювання» (КНЕУ ім. Т.Шевченка), І місце 

в галузі «Економіка природокористування і охорони 

навколишнього середовища» (КНУ ім. Остроградського), ІІ 

місце в галузі «Банківська справа» (ХІБС НБУ, Харків), ІІІ 

місце в галузі «Економіка сільського господарства та АПК» 

(Уманьский національний університет садівництва). Науковий 

керівник – д.е.н., професор Череп Алла Василівна. 

2. Сінєкаєва Олександра, ІІ місце з темою роботи «Методичні засади оцінки ефективності діяльності 

підприємств машинобудування». Науковий керівник – д.е.н., професор Череп Алла Василівна. 

3. Самойленко Дарина, І місце в Харківському національному автомобільно-дорожньому 

університеті з темою роботи «Сучасні проблеми 

функціонування і перспективи розвитку залізничного 

транспорту в Україні». 

4. Вовк Ярослав, ІІ місце в Полтавському 

університеті економіки та торгівлі з темою роботи 

«Методичні підходи до оцінки персоналу управлінських 

підприємств». 

5. Піун Маргарита, ІІІ місце в Полтавському 

університеті економіки та торгівлі з темою роботи 

«Маркетингові дослідження ринку електротехнічного 

машинобудування». 

Всебічна діяльність економічного факультету під 

проводом д.е.н., професора Череп Алли Василівни свідчить 

про те, що наукові роботи наших студентів є актуальними і 

заслуговують на впровадження у сучасних ринкових умовах. 

 

На економічному факультеті відбувся круглий стіл на тему 

 «Ефективні методи мотивації персоналу» 

 

18 березня на економічному факультеті відбулося засідання круглого столу 

«Ефективні методи мотивації персоналу», організатором якого виступили 

представники кафедри управління персоналом і маркетингу. В обговоренні питань 

засідання взяли участь викладачі та студенти факультету. 
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Відкрила захід та виступила з доповіддю 

на тему «Мотивація персоналу в період 

економічної кризи» декан економічного 

факультету, професор Алла Василівна Череп. 

Вона наголосила на актуальності обраної 

тематики засідання, адже зараз майже 30% 

українських суб’єктів господарювання опинилися 

у кризовій ситуації. Тому одним із важливих 

методів її стабілізації є правильно організована 

мотивація персоналу. Присутні також зійшлися 

на думці, що у такій ситуації українським 

підприємствам треба зосередити більше уваги на 

методах нематеріальної мотивації персоналу. 

Запрошені на засідання експерти з числа 

викладачів економічного факультету – доцент, завідувач кафедри управління персоналом і маркетингу 

Валентина Гельман, викладач цієї кафедри Вікторія Ярмош та інші - коментували та вносили доповнення 

під час виступів доповідачів.  

Студенти з відповідальністю віднеслись до участі круглому столі. Детально проаналізувавши методи 

мотивації персоналу, вони підготували доповіді і презентації,  в яких розповідали про нестандартні методи 

мотивації, винагороду працівників у компаніях та підприємствах, аналізували системи матеріального і 

морального заохочення персоналу у розвинених країнах світу. Так, студентка 5 курсу економічного факультету 

Вікторія Чех розповіла про системи та види стимулювання та винагород персоналу на прикладі всесвітньо 

відомих компаній: японської корпорації «Тойота», американських виробників «Лінкольн» і «Джонсон і 

Джонсон» та інших. Також слід відмітити 

доповіді Маріанни Фомич («Особливості 

ефективної мотивації персоналу в Японії»), 

Артема Герасимова («Практичне 

застосування системи мотивації персоналу 

на вітчизняних підприємствах»), 

Олександри Могильної («Удосконалення 

методів мотивації працівників на 

підприємствах України в сучасних умовах 

економічної кризи»), Анастасії Долинської 

(«Мотивація персоналу зарубіжний досвід 

ефективного стимулювання персоналу»). 

Підбиваючи підсумки засідання, 

присутні висловили думку щодо 

необхідності впровадження на сучасних 

українських підприємствах нових та ефективних методів мотивації працівників. Декан Алла Череп порадила 

майбутнім випускникам економічного факультету скористатися набутими під час засідань та конференцій 

знаннями і креативно підходити до своєї майбутньої роботи. 

Ярмош Вікторія Віталіївна, кандидат економічних наук, викладач кафедри управління персоналом і 

маркетингу 

Запрошуємо всіх охочих до наукового життя економічного факультету! 

 
Матеріали підготував Коробов Олександр, Голова НТСА економічного факультету. 
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