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СПЕЦВИПУСК  НСТ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 ВІТАЮ ВАС, ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
 

Прошу до вашої уваги спецвипуск «Науковця» від Наукового 

студентського товариства факультету менеджменту. У цьому номері ви 

ознайомитеся з науковою сферою діяльності наших студентів і 
викладачів.  

Представники нашого факультету постійно і старанно беруть участь 

у різних наукових конференціях, програмах, конкурсах та друкують свої 
наукові доробки у фахових журналах. Цей випуск розповість вам про 

рівень нашої наукової активності і ви зможете оцінити її на свій розсуд. 

  

З повагою, голова НСТ факультету менеджменту  

Лозова Наталія. 
 

Наукові здобутки 
 

16 - 18 квітня 2008 року в Київському 

національному торговельно-економічному університеті 
відбувся ІІ-ий тур Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій». 

На рівні «бакалавр» 3 місце посіла Ірина Рогова.  

Вона продемонструвала практичні навички щодо 

проведення аналізу  показників економічної та 
соціальної діяльності підприємств, а також вміння 

розробляти заходи з підвищення ефективності реалізації 
певних напрямів діяльності на підприємстві. 

Ірина ділиться своїми враженнями: «Я взяла 
участь у змаганні від Запорізького національного 

університету на рівні «бакалавр». Моїм науковим 

керівником була Алла Василівна Череп - к.е.н., на той 

час професор кафедри менеджменту організацій і 
логістики Запорізького національного університету. 

На першому етапі олімпіади ми разом  з іншими 

конкурсантами виконували ситуаційні вправи, 

демонстрували знання та вміння самостійно оцінювати 

реальну управлінську ситуацію та приймати 

обґрунтовані рішення.  

На другому етапі ми відповідали на тестові 
запитання із застосуванням ЕОМ. Усі тестові завдання 

були націлені на знання теорії з предмету «Основи 

менеджменту» і містили визначення та альтернативні 
варіанти відповідей. 

Слід зазначити, що проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент 
організацій» дозволяє здійснити моніторинг якості 
підготовки фахівців з менеджменту у вищих навчальних 

закладах України; стимулювати студентство до більш  

ґрунтовного   вивчення   менеджерських   дисциплін; 

виявити талановиту молодь з подальшим 

використанням її потенціалу в науковій та 

практичній діяльності». 

 

 
 

11 січня 2009 року на базі Запорізького 

Січового колегіуму відбувся ІІІ тур Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з основ економіки. Серед 

переможців обласного етапу – 15 слухачів гуртка 

«Юних економістів», які протягом 2008-2009 років 

готувалися до участі у цих змаганнях під 

керівництвом старшого викладача кафедри теорії і 
практики менеджменту ЗНУ Олександра Олійника. 

Дев’ять юних економістів вирішили продовжити 

підготовку для участь у ІV (Всеукраїнському) турі та 

ще раз позмагатися за перемогу разом з кращими 

учнями з усієї України. Бажаємо молодим науковцям 

наснаги на шляху до нових перемог! 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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ПРОГРАМА «САЙФ»: СТУДЕНТИ У 
ВІЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

 

Учасники цієї програми, студенти факультету 

менеджменту розповідають про неї. 
Благой Андрій: «Ми довідалися про „сайф” від старшого 

викладача кафедри теорії і 
практики менеджменту 

Олійника О.М. Він 

розповів про існування 

даної програми, коли 

студенти займаються 

вільним підприємництвом.  

На сьогодні вже була 

проведена презентація 

програми серед учнів шкіл 

10-11  класів, а також у 

МАУБі (Мала академія 

управління бізнесом). У 

команді 5 учасників. Ми 

сформували електронно- 

інформаційний ресурс і 
активно співпрацюємо із приватними підприємцями з метою 

вдосконалення їхнього бізнесу». 

Чермошенцев Ілля: «Результат, якого ми прагнемо - це 

освічені молоді люди, які знаються на економічних і бізнес-

процесах, які бачать перспективи й без великих зусиль 

можуть виходити зі скрутних 

ситуацій.  

Крім того, ми прагнемо 

співпрацювати із пред-

ставниками бізнесу для обміну 

досвідом, навичками, інфор-

мацією. Їхній безцінний досвід 

допоможе нам, а наш «свіжий 

погляд» і креативний підхід 

можуть бути їм корисні. Ми, 

як майбутні менеджери-

професіонали, отримали 

чудову нагоду навчитися  

 

 

співпрацювати, вести переговори, працювати в 

команді, найбільш ефективно розподіляти обов’язки, 

керувати. А все це не так просто, як здавалося спочатку. 

Але ми обов’язково впораємося з усіма завданнями й 

труднощами - на те ми й менеджери!» 

 

МЕНЕДЖЕРИ І GMC JUNIOR 
Руслан Гутніков: «Вперше про GMC junior, гру зі 

стратегічного менеджменту, я дізнався близько року тому. 

Вона мене відразу зацікавила своєю ідеєю, ідеєю 

створення віртуальної компанії та управління нею. Як на 

мене, це унікальна можливість для студентів застосувати 

свої знання з менеджменту й отримати додатковий 

досвід». 

Катерина Лєщина: «Участь у програмі GMC Junior 

дала мені можливість відчути себе керівником, перевірити 

свої вміння та навички в управлінні компанією, на 

практиці застосувати свої знання. Не зважаючи на те, що 

гра є спрощеною моделлю реального підприємства, ми 

сповна відчули жорсткість конкурентної боротьби, адже в 

змаганні цього року брало участь 1024 команди. Змагання 

GMC дають безліч корисного досвіду та можливостей: 

отримання освіти за кордоном, цікаві знайомства та 

майбутнє працевлаштування. Я сподіваюся, що 

наступного року ми також візьмемо участь у чемпіонаті та 

неодмінно переможемо!». 

НОВИНИ 
 

� 21-22 травня 2009 року на базі Донецького 

національного технічного університету відбудеться V 

Міжнародна науково-теоретична конференція молодих 

вчених та студентів „Актуальні проблеми економічного 

та соціального розвидку виробничої сфери”. 

Тематика конференції: 
- теорія  формування  соціально-трудових відносин в 

умовах транзитивної економіки; 

- теоретичні основи економіки та соціології праці; 
- теорія управління персоналом; 

- теорія фінансового менеджменту та інвестиційної 
діяльності; 

- теорія менеджменту інноваційної діяльності. 
Заявки та тези доповіді подавати до 1 травня 2009 року. 

 � 23-24 квітня 2009 року відбудеться ІІ 
Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція 

„Природничі та гуманітарні науки. Актуальні 

питання”  на базі Тернопільського державного 

університету. 

Робота конференції буде проводитися за секціями: 

- гуманітарні науки; 

- економіка та менеджмент, фінанси; 

- інформаційні технології; 
- математика; 

- фізика; 

- хімія. 

Збірник тез доповідей конференції буде виданий до 

початку роботи конференції. 
Заявку на участь в роботі конференції  та тези 

доповіді  необхідно подати до 31 березня 2009 року. 
 

Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство Запорізького 
національного університету 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 

 

Головний редактор і 
коректор: 

Сириця Світлана 
Виходить двічі на місяць 

українською мовою. 

 

Адреса редакції:  
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 69000 

 тел.: 8 (061)764-47-23. 
http://sites.zsu.zp.ua/student_science 

e-mail:sveta.sirica@rambler.ru 


