
Організація та керівництво науковою роботою студентів 

 в межах конкурсних робіт 

за період 2012 – 2021 рр.: 

 

 
Керівництво науковою роботою студентів для участі у конкурсі 

студентських наукових робіт Завтра. ua 

 Сухорученко Т.С. 1 курсу магістерської підготовки за спеціальністю 

«Менеджмент» успішно пройшла І тур конкурсу (2019 р.), науковий напрям 

«Менеджмент». Науковий керівник – д.е.н., доц. кафедри менеджменту та 

маркетингу Станкевич І.В. 

 

 
Організація та проведення конкурсу «Ukraine and the EU: Pros and Cons» 

в межах реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік, в рамках англомовного клубу, що 

діє при Одеській національній академії зв'язку ім. О.С. Попова, за підтримки 

волонтерів Корпусу Миру США в Україні. Підготовлені конкурсні роботи від 

кафедри: 

 Захаров А.О. «BIG DATA: можливості для бізнесу в Україні в умовах 

ифрової трансформації світу», студент гр.ММО-61, І-е місце у номінації 

«магістри", науковий керівник – д.е.н., доц. кафедри менеджменту та маркетингу 

Станкевич І.В. 

 Рунтова А.В. «Providing decent work оn the basis of corporate social 

responsibility in Ukraine in the conditions of euro-atlantic integration», учениця 9-В 

класу Одеського ліцею №63, І-е місце у номінації «учні 9-х класів", науковий 

керівник – к.ф.н., доц. кафедри менеджменту та маркетингу Сакун Г.О. 

 

 
Керівництво науковою роботою учнів-членів МАН України, участь у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Малої академії наук України у 2019/20 н.р. (наукове відділення "Економіки"):  

 Півторак А.А. «Соціальна відповідальність освітніх організацій України: 

напрями й форми впровадження», учениця 11-А класу Одеського ліцею №63, 1-е  

місце у І турі 29.11.2019 р. та 3-е місце у ІІ турі у лютому 2020 р., науковий 

керівник – к.ф.н., доц. кафедри менеджменту та маркетингу Сакун Г.О. 

 

 



Керівництво науковою роботою студентів для участі у 

конкурсі стартапів  «Кращий інноваційний проект», який відбувався за 

ініціативи Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради (2017 р.). 

 студенти ОНАЗ ім. О.С. Попова, спеціальності «Менеджмент» зайняли 

призове (ІІ) місце на М.Мікаелян, О.Семенченко, О.Попов. Стартап 

«Впровадження програми щодо електронної демократії стосовно прийняття 

нормативно-правових документів з урахуванням права голосу громадян України». 

Науковий керівник – к.е.н. доц. кафедри менеджменту та маркетингу Тардаскіна 

Т.М. Проекти фіналістів конкурсу подали на розгляд потенційним інвесторам для 

залучення фінансування та їх подальшої комерціалізації. 
 

 
Керівництво науковою роботою студентів для участі у Всеукраїнський 

конкурсі студентських наукових робіт АБ «ПІВДЕНИЙ» (2012 р.) 

 Манько М.П.  студентка 4 курсу спеціальності «Менеджмент» зайняла 1 

призове місце за  науково-дослідну роботу на тему: «Нецінові стратегії утримання 

клієнтів банку». Науковий керівник – к.е.н., доц. кафедри менеджменту та 

маркетингу Тардаскіна Т.М.  


