УЧАСНИКИ
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
у 2014/2015 навчальному році зі спеціальності
«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Шифр роботи

Назва роботи

ВНЗ

ПІБ автора

"Україна-Євроінтеграція"

Інноваційні механізми розвитку національного
господарства, промисловості та будівництва

Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка

Батюта Марія Юріївна, Гетьман
Олександр Олександрович

"Формування команди"

Методи відбору кандидатів та формування
проектної команди

Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
"ХАІ"

Коміссарова Марія Євгенівна

"ЕПМБ-К/14"

Інвестиційний проект відновлення основних фондів
машинобудівного підприємства

ПВНЗ "Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля"

Кучер Олена Миколаївна

"Ризики інвестиційних
проектів"

Оцінка ризикованості інвестиційних проектів
машинобудівних підприємств (на прикладі ПАТ
"КВБЗ"

Кременчуцький національний
університет імені М. Остроградського

Тягун Юлія Юріївна Чеголя Аліна
Ігорівна

"Грантове фінансування"

Грантове фінансування енергоефективних проектів
на промислових підприємствах України (на
матеріалах ПАТ "Полтавський автоагрегатний
завод")

Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка

Позняк Юлія Ігорівна

"Результативність
використання"

Інструментарій оцінки результативності управління
інвестиційними ресурсами на підприємствах малого
та середнього бізнесу"

Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка

Скрипник Марина Петрівна

"Портфель проектів"

Управління портфелем інноваційних проектів
підприємства

Харківський національний
автомобільно-дорожній університет

Толочкіна Тетяна Андріївна

"Великий початок"

Стартап - працюючий метод чи модна тенденція

Одеський національний морський
університет

Воєвудський Олексій Сергійович

"Koworking"

Формування концепції проекту створення коворкінгофісу шляхом побудови бізнес-моделі

Національний університет "Львівська
політехніка"

Янівська Галина Ярославівна

"Управління ризиком"

Проект створення моделі мінімізації валютних
ризиків суб'єктів господарювання в умовах
зовнішньої агресії та нестабільного внутрішнього
середовища"

ДВНЗ "Запорізький національний
університет"

Коробов Олександр
Олександрович

"Житлово-комунальне
господарство"

Проектне фінансування у житлово-комунальному
господарстві"

ДВНЗ "Запорізький національний
університет"

Шкарупіло Євгенія
Володимирівна

"Сад"

Метод вирівнювання календарної інтенсивності
використання трудових ресурсів під час планування
портфеля проектів з виробництва плодово-ягідної
продукції

Львівський національний аграрний
університет

Крупич Степан Олегович

Житомирський державний
технологічний університет

Яковенко Надія Ігорівна

Львівський регіональний інститут
державного управління

Баціц Віталій Вікторович

"Конкурентоспроможність
"Конкурентоспроможність пива "Радомишль"
пива "Радомишль"

"Зоряне сяйво"

Моделювання процесу вибору постачальника в
управлінні закупівлями при реалізації інвестиційних
проектів у сфері охорони здоров'я

"Центр логокорекції"

Застосування "хмарних технологій" в роботі
логопедичних центрів

Сумський державний університет

Бучна Наталія Борисівна

"Розвиток ІТ-галузі"

Моделі управління змістом проекту створення
програмного забезпечення

Сумський державний університет

Касьяненко Юлія Володимирівна

"Дизайн-студія"

Аналіз методу модулювання життєвого циклу
проекту (на прикладі проекту "Створення студії
інтер'єр дизайну"

Сумський державний університет

Овсієнко Катерина Олексіївна

"Індустріальний парк"

Розробка та обґрунтування проекту по створенню
підприємства з виробництва пінобетонних виробів
на території індустріального парку "Центральний"

Кременчуцький національний
університет імені
М. Остроградського

Карпова Віта Сергіївна

"Стратегічний
агроменеджмент"

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища та
вибір стратегії на перспективу

Львівський національний аграрний
університет

Мачіха Ірина Володимирівна

"Управління"

Оптимізація системи антикризового управління в
процесі діяльності фермерського господарства
"Лелик" Жовківського району Львівської області

Львівський національний аграрний
університет

Шолудько Ірина Петрівна

"Надія не вмирає"

Обґрунтування прийняття управлінських рішень в
аграрному підприємстві

Дніпропетровський державний
аграрно-економічний університет

Зінзір Діана Миколаївна

"Якість - висока
конкурентоспроможність"

Удосконалення процесу управління якістю продукції
гірничодобувних підприємств

ДВНЗ "Криворізький національний
університет"

Калініченко Данило
Ростиславович

"Превентивна
діагностика"

Управління процесом створення системи
превентивного діагностування на підприємстві

Університет банківської справи
Національного банку України (м. Київ)

Курінний Владислав Ігорович

"Проект ресторану"

Проект комплексного закладу ресторанного
господарства

Харківський державний університет
харчування та торгівлі

Решетніченко Вероніка Сергіївна

"Stakeproject"

Модель управління зацікавленими особами в
проекті створення об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків

Харківський національний
університет морського господарства
імені О.М. Бекетова

Антипенко Крістіна Вікторівна

"Маркетинг проектів"

Маркетингове управління проектами в галузі
обслуговування

Одеський інститут МАУП

Власова Валерія Володимирівна

"Фламінго"

Дослідження завантаженості трудових ресурсів з
урахуванням невизначеності змісту ІТ-проекту

Одеська державна академія
будівництва та архітектури

Барська Ірина Сергіївна

Альтернативна
енергетика

Моделі управління ризиками проектів
альтернативної енергетики

Черкаський державний технологічний
університет

Борисова Наталія Ігорівна

"Креативний підхід"

Креативні підходи до управління командами освітніх
проектів

Університет економіки та права
"КРОК"

Кузьмінська Юлія Миколаївна

"Інформаційна система"

Діагностика стану інформаційної системи управління
підприємством та розробка стратегії її розвитку

Університет економіки та права
"КРОК"

Семенюк Андрій Васильович

"КРОК до вершин"

Аналіз сучасних методологій управління ризиками
проектів в сфері інформаційних технологій

Університет економіки та права
"КРОК"

Онищенко Інна Вікторівна

"Оптимізуй доки
оптимізується"

Комп'ютеризована підсистема підтримки прийняття
рішень при розподілі робіт з організації
торговельних точок"

ДВНЗ "Донецький національний
технічний університет"

Зуй Кирило Борисович

