
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

конкурсної комісії  

II туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт 

студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» 

спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю» або «Менеджмент 

інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр» 

від 10 червня 2022 року 
 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 

073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю» або 

«Менеджмент інноваційної діяльності» проходив у форматі анонімного 

дистанційного рецензування та онлайн обговорення його результатів членами 

конкурсної комісії.  

Конкурсна комісія розглянула 51 дипломні роботи, що надійшли з 16 

закладів вищої освіти.  

За результатами підсумкового засідання конкурсна комісія вирішила:  

- визнати переможцями: 

Диплом І 

ступеня, ІІ 

ступеня, ІІІ 

ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Тема 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), посада 

наукового 

керівника 

Найменування 

вищого навчального 

закладу (повністю) 

Диплом І 

ступеня 

Інноваційні методи 

управління продажами за 

допомогою мобільного 

банкінгу: на прикладі 

відділення CRDB Bank 

Plc у Мбезі Луїс 

Парадісо Феліста 

Гаспер 

Дерев’янко Юрій 

Миколайович, 

к.е.н., доцент, 
доцент кафедри 

економіки, 

підприємництва 

та бізнес-

адміністрування 

Сумський державний 

університет 

Диплом І 

ступеня 

Розвиток системи 

управління закладами 

фахової передвищої 

освіти в умовах 

децентралізації (на 

прикладі м. Маріуполь) 

Захарченко 

Вікторія 

Володимирівна 

Тарасенко Денис 

Леонідович, д.е.н., 

професор, 

заступник 

директора 

навчально-

наукового 

інституту 

управління, 

професор кафедри 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Маріупольський 

державний 

університет 

 

 

 

 

 

 



Диплом І 

ступеня, ІІ 

ступеня, ІІІ 

ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Тема 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), посада 

наукового 

керівника 

Найменування 

вищого навчального 

закладу (повністю) 

Диплом І 

ступеня 

Інновації у 

антикризовому 

управлінні ТОВ «Кіпаріс 

Сервіс» 

Лукіянчук Віталій 

Андрійович 

 

Горошкова Лідія 

Анатоліївна, 

д.е.н., доцент, 

професор кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

Диплом І 

ступеня 

Вплив соціальних 

інновацій на сталий 

економічний розвиток 

Бородай Оксана 

Віліорівна 

Васильєва Олена, 

Олексіївна, к.ф.-

м.н., доцент, 

декан факультету 

міжнародного 

туризму та 

управління 

персоналом 

Національний 

університет 

«Запорізька 

політехніка» 

Диплом ІІ 

ступеня 

Обгрунтування напрямків 

підвищення ефективності 

діяльності 

підприємства на основі 

управління бізнес-

процесами 

Зайченко 

Катерина 

Миколаївна 

Бєлобородова 

Марія Валеріївна, 

к.е.н., доцент 

кафедри туризму 

та економіки 

підприємства 

Національний 

технічний університет 

«Дніпровська 

політехніка» 

Диплом ІІ 

ступеня 

Управління розвитком 

подієвого туризму в 

Миколаївській області 

Огінська 

Катерина 

Олександрівна 

Гришина Наталія 

Володимирівна, 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри 

менеджменту 

Національний 

університет 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова 

Диплом ІІ 

ступеня 

Організаційно-

інформаційне 

забезпечення управління 

інноваційною діяльністю 

закладів освіти 

Деньга Олександр 

Анатолійович 

Маслак Ольга 

Іванівна, д.е.н., 

професор, 

завідувач кафедри 

економіки 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

Диплом ІІ 

ступеня 

Управління еко-

інноваціями суб’єкта 

господарювання 
Лур’є  Даніель 

Касич Алла 

Олександрівна, 

д.е.н., професор, 

завідувачка 

кафедри 

управління та 

смарт-інновацій 

Київський 

національний 

університет 

технологій та дизайну 

Диплом ІІ 

ступеня 

Управління інноваційною 

діяльністю в івент 

агенствах 

Дученко 

Олександр 

Сергійович 

Витвицька Ольга 

Данилівна, д.е.н., 

професор,  

професор кафедри 

публічного 

управління, 

менеджменту 

інноваційної 

діяльності та 

дорадництва 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

 

 

 



Диплом І 

ступеня, ІІ 

ступеня, ІІІ 

ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Тема 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), посада 

наукового 

керівника 

Найменування 

вищого навчального 

закладу (повністю) 

Диплом ІІ 

ступеня 

«Реінжиніринг бізнес-

процесів у системі 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства» 

Коробко 

Анастасія 

Богданівна 

КомелінаОльга 

Володимирівна 

д.е.н., професор, 

завідувачка 

кафедри 

менеджменту і 

логістики 

Національний 

університет 

«Полтавська 

політехніка імені 

Юрія Кондратюка» 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Інноваційні аспекти 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

підприємства в умовах 

змін 

Береш Катерина 

Іванівна 

Товт Тетяна 

Йосипівна, 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри 

менеджменту та 

управління 

економічними 

процесами 

Мукачівський 

державний 

університет 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Управління економічним 

розвитком України під 

впливом кліматичних 

змін 

Вайчюнє Сімона 

Павленко Олена 

Пантеліївна, 

д.е.н., професор, 

завідувач кафедри 

публічного 

управління та 

менеджменту 

природоохоронної 

діяльності 

Одеський державний 

екологічний 

університет 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

Паньків Софія 

Олегівна 

Таранич Оксана 

Вікторівна, к.е.н., 

доцент, доцент 

кафедри 

менеджменту та 

поведінкової 

економіки 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Маркетингова програма 

досягнення 

конкурентоспроможних 

позицій ПАТ «ЗОЖК» 

Дегтярьова 

Анастасія 

Олександрівна 

Маркова Світлана 

Вікторівна, д.е.н., 

доцент, професор 

кафедри бізнес- 

адміністрування і 

менеджменту 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

Запорізький 

національний 

університет 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Інноваційне управління 

конфліктами на 

підприємстві 

Сіменович 

Людмила 

Василівна 

 

Павленко 

Олександр 

Михайлович, 

к.т.н., доцент, 

завідувач кафедри 

управління та 

адміністрування 

ДВНЗ 

«Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького» 

 

 

 

 

 



Диплом І 

ступеня, ІІ 

ступеня, ІІІ 

ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Тема 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), посада 

наукового 

керівника 

Найменування 

вищого навчального 

закладу (повністю) 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Механізми формування 

системи стратегічного 

управління 

підприємством 

Вященко Дар’я 

Ігорівна 

Маслак Марія 

Володимирівна, 

к.е.н.,  доцент 

кафедри 

економіки бізнесу 

і міжнародних 

економічних 

відносин 

Національний 

технічний університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» 

 


