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18. Горна С. О., студентка 3 курсу, група Мен-132, факультет проектного менеджменту, управління якістю та 
життєзабезпечення 

Науковий керівник: Мельников С.В., проф. каф. природокористування та техногенної безпеки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Якість молочних продуктів в Україні 
 

19. Гребень А.О., аспірант, природничо-географічний факультет 
Науковий керівник: Барановський М.О., д.г.н., професор 
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, Україна) 
Територіальна організація системи медичного обслуговування Рівненської області 
 

20. Данченко В.В., студентка 4 курсу, група ФБС 312, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Запорожець С.В., к.е.н., доцент кафедри банківської справи 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкакси, Україна) 
Аналіз стану ринку платіжних карток в Україні 
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21. Дацків І.Я., студентка 4 курсу, група УФО-41, факультету управління фінансами та  
бізнесу 
Науковий керівник: Лобода Н.О.,  к.е.н., доцент 
Львівський національний університет ім. І. Франка (м. Львів, Україна) 
Концептуальні засади державного управління системою охорони здоров’я й основні напрями  
інституційних перетворень  
 

22. Дерій Ж.В., д.е.н., доцент, зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Зосименко С.І., аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Специфіка та детермінанти економічної динаміки в Україні в сучасних умовах 
 

23. Дзюбак А.В., студентка 5 курсу, група МБС-115, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Бартош О.М., старший викладач 
Черкаський навчально-науковий інститут 
 ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Засади діяльності системи державного фінансового моніторингу банківської діяльності 
 

24. Дудко В.С., студентка 3 курса,  гр. Г-31, коммерческий факультет, специальность  
«Логистика» 
Научный руководитель: Бык В. Ф., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  (г. Гомель, Беларусь) 
Формирование международной логистической инфраструктуры  как фактор устойчивости и 
трансграничной безопасности государств 
 

25. Кабанець М.С., Пушкарьова Н.А., студентки 4 курсу, група ЕП-41,  
факультет управління та бізнесу 
Науковий керівник: Деділова Т.В., к.е.н., доцент,кафедра економіки підприємства 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків, Україна) 
Безпека дорожнього руху як об'єкт дослідження і постійного забезпечення 
 

26. Карабаза І.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки 
Криворізький економічний інститут (м. Кривий Ріг, Україна) 
Наслідки міграціїної кризи в країнах Європейського Союзу 
 

27. Каравай Ю.С., студентка 2 курса, группа 1, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Лукашук Н.А., к.э.н., доцент 
Белорусский государственный технологический університет 
(г. Минск, Беларусь) 
Экономическая устойчивость предприятия на основе принципов «зеленой» экономики 
 

28. Качан А. В., студентка 4 курсу, група Е-419, факультет економіки 
Науковий керівник: Рудь І.Ю., к.е.н. доцент кафедри фінансів та кредиту 
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна)  
Накопичувальне страхування життя в Україні  
 

29. Кикоть І.С., студентка 5 курсу, група МБС-115, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Бартош О.М., старший викладач 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Основні аспекти управління фінансово-економічною безпекою банків 
 

30. Коваленко А.А., студент 4 курсу, група А-121,  
факультет житєддіяльності, природокористування і туризму 
Науковий керівник: Черствий С.М., к.с\г.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Ефективність застосування  бактеріального препарату діазобактерину на посівах гречки у СВК “Удай” 
Прилуцького району Чернігівської області 
 
 
 

http://vseprogroshi.com.ua/rejting-nadijnix-straxovix-kompanij-2015-roku.html
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31. Куликовская Е. В., м.э.н., ассистент кафедры менеджмента и маркетинга, экономический факультет 
Полесский государственный университет (г. Пинск, Беларусь) 
Стимулирование экспорта агропромышленной продукции как условие стабилизации и развития 
национальной экономики 
 

32. Кулицкая А.М., студентка 4 курса, группа 8, факультет лесного хозяйства 
Научный руководитель: Водопьянова Т.П., к.э.н., доцент, кафедра менеджмента и экономики 
природопользования 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Этнографическая деревня «Кудричи» 
 

33. Кульгавый В.И., магистрант 1 курса, группа  Юр-12, коммерческого факультета,  
Лещинская Н.А., магистрант 2 курса, группа  Юр-21, коммерческого факультета, 
Михальцова Е. А., магистрант 2 курса, группа  Юр-21, коммерческого факультета, 
Кузьменко В. В., ассистент  кафедры экономики торговли, 
Кузьменко В. Л., к.э.н., доцент 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
Исследования устойчивого развития хозяйствующих субъектов в современных условиях 
 

34. Курляк М.Д., здобувач кафедри економіки та економічної безпеки 
Львівський державний університет внутрішніх справ (м. Львів, Україна) 
Продовольчий ринок країни та його вплив на продовольчу безпеку держави 
 

35. Кухар Н.П., студентка 4 курсу, група УФО 41-с,  
факультет управління фінансами та бізнесу 
Науковий керівник:  Лобода Н.О., к.е.н., доц. 
Львівський національний університет ім. І.Франка (м. Львів, Україна) 
Проблеми та перспективи державного управління  системою охорони здоров’я 
 

36. Лагунович Д.В., студентка 4 курса группа 7, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Масилевич Н. А., к.б.н., доцент 
Белорусский государственный технологический університет  
(г. Минск, Республика Беларусь) 
Формирование системы управления экологическими рисками в интересах устойчивого развития 
промышленных предприятий 
 

37. Левковець Н.П., асистент кафедри «Фінанси, облік і аудит» 
Національний транспортний університет (м. Київ, Україна) 
Роль і місце транскордонного співробітництва в системі регіонального розвитку України 
 

38. Лобода Н.О., к.е.н., доц., Платонова Ю.Р., студентка 4 курсу, група УФО-41,  
факультет управління фінансами та бізнесу  
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 
Основні напрямки вдосконалення формування та використання ресурсного потенціалу охорони  
здоров’я на регіональному рівні  
 

39. Маглатій І.В., студент 6 курсу, група МБС-1-14, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Лисенок О. В.,  к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Організація ефективної системи внутрішнього контролю у банку  

 
40. Марченко І.Ю., студентка 3 курсу, гр. ЕП-31, факультет управління та бізнесу 

Науковий керівник: Деділова Т.В. к.е.н., доцент 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Харків, Україна) 
Характеристика експлуатаційного стану та особливості фінансування автомобільних доріг України 
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41. Міндова О. І., пошукач 
Європейський університет (м. Київ) 
Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення 
 

42. Музыченко А.Е., студентка 4 курса, группа 1271-Ф, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Очкольда И. И., старший преподаватель 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» 
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
Современное состояние рынка депозитных операций Республики Беларусь 
 

43. Мурашко О.В., студентка 2 курсу, група ГКЗ-141, факультет інженерно-будівельний  
Науковий керівник: Мекшун Л.М., к.е.н., доцент  
Навчально-науковий інститут технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Проблема інфляції в Україні 
 

44. Нистюк Ю.А., студентка 4 курса, группа 6, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Масилевич Н. А., к. б.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Развитие экологического туризма в Республике Беларусь в условиях формирования «зеленой» экономики 
 

45. Нуркен Н.М., студентка 2 курса, группа УиАР - 42 
Научный руководитель: Бельгибаева А.С., к.э.н., доцент    кафедры «Экономики и учёта» 
Кокшетауский государственный университет им.Ш. Уалиханова 
(г.Кокшетау, Казахстан) 
Проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях глобализации мирового рынка 
 

46. Панченко О.О., студенка 2 курсу,  4 група, економічний факультет 
Науковий керівник: Гуща І.О., к.е.н., доц. кафедри економічної теорії 
Національний університет біоресурсів та природокористування України (м. Київ, Україна) 
Соціальна політика держави: сутність та механізм реалізації 
 

47. Патего О.С., студентка 4 курса, группа 1271-Ф, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Очкольда И.И., старший преподаватель 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь) 
Сравнительная характеристика инвестиционной привлекательности  
Республики Беларусь и Российской Федерации по налоговому бремени 
 

48. Полтавець М.О., студентка 6 курсу, група МТУ-220м, факультет міжнародного туризму та управління 
персоналом  

Науковий керівник: Васильєва О.О., к.ф.-м.н., доцент  
Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна) 
Підвищення продуктивності праці як запорука сталого розвитку сільського господарства 
 

49. Предченко О.В., студентка 2 курса, группа 2, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Лукашук Н.А. , к.э.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Развитие туризма как одно из направлений формирования «зелёной» экономики 
 

50. Пустовойт Д. В., студентка групи Ф-141, фінансово-економічний факультет 
Науковий керівник: Велігорський А.М., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України 
 

51. Ракитская А.А., старший преподаватель кафедры экономики и финансов 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» 
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
Разработка стратегии устойчивого развития санаторно-курортной деятельности Республики Беларусь в 
мезоэкономическом пространстве 
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52. Рябоконь О.В., аспірант кафедри географії  
Науковий керівник: Барановський М.О., д.г.н., професор 
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, Україна) 
Особливості формування та розвитку освітньої мережі у прикордонних  
регіонах 

53. Садвакасова К., студентка 2 курса, специальность «Финансы» 
Научный руководитель: Джакупова А.Н., магистр менеджмента, старший преподаватель  
кафедры «Экономики и учета» 
Кокшетауский государственный университет им .Ш.Уалиханова (г. Кокшетау, Казахстан) 
Актуальные вопросы  жилищной инфраструктуры  в Республике Казахстан 
 

54. Скляр А.Ю., студентка 4 курса, группа СКС-12-2,  
факультет инженерной экономики и менеджмента 

Научный руководитель: Кучер В.Н., ст. преподаватель 
Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, Казахстан)   
Оценка ветроэнергетического  потенциала Республики Казахстан 
 

55. Титаренко А.О., студентка 2 курсу, група ГКЗ-141,  
факультет інженерно-будівельний  
Науковий керівник: Мекшун Л.М., к.е.н., доцент  
Навчально-науковий інститут технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Стратегічні галузі та їх значення для економіки України 
 

56. Тодоренко С. В., студентка 2 курсу, гр. БФКБ-414,  фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Харченко А. М., ст. викладач 
Черкаський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Щодо питання причин банкрутства підприємств в Україні  

 
57. Топал А.С., студентка 3 курсу, група Мен-132, факультет проектного менеджменту, управління якістю та 

життєзабезпечення 
Науковий керівник: Велігорський А.Н., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Євроінтеграція: проблеми та перспективи для України 
 

58. Трофимчук А.А., студентка 4 курса, группы 6 МДЛК, факультет инженерно-экономический 
Научный руководитель: Лукашук Н.А., к.э.н., ст. преподаватель 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Основные направления эффективного потребления древесины в условиях устойчивого развития рынков 
высокотехнологичной лесной продукции 
 

59. Трусова В.И., студентка 2 курса, группа 5 ММД, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Водопьянова Т.П., к.э.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Оценка рисков деятельности предприятий на этапе принятия управленческого решения в контексте 
устойчивого развития 
 

60. Frolova K., 4th year student, Group IER-4, IMEM, Department of Economics 
Research advisor: Rodionova T. A., PhD in ecomonics 
Odessa National University named by I. I. Mechnikov (Odessa, Ukraine) 
Behavioural approach to the causes of the Eurozone debt crisis 
 

61. Хамуляк А.А., студентка 4 курса, группа 9 ТиП, лесохозяйственный факультет 
Научный руководитель: Водопьянова Т.П., к.э.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет ( г. Минск, Беларусь) 
Еврорегионы как объекты трансграничного туризма в устойчивом развитии  Беларуси 
 

62. Холявко Н.І., к.е.н., доц., Шестаковська Т.Л., к.е.н., доц.  
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Економічна безпека вищої освіти 
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63. Хоменко І.О., к.е.н., доцент, кафедра теоретичної та прикладної економіки 
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Транспортно-логістичні центри як основа формування транспортно-економічних кластерів 
 

64. Хуторна М. Е., к.е.н., доц. доцент кафедри банківської справи,  
Некраса О. В., студент 6 курсу, фінансово-кредитного факультету 

Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи»  (м. Черкаси, Україна) 
Особливості діяльності банку, як суб’єкта протидії легалізації незаконних доходів  
 

65. Чеберяк Д.С., студентка 5 курсу, група МБС 2-15, факультет фінансів та кредиту 
Науковий керівник: Руденко М.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та управляння  
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Функціонування транснаціональних банків в умовах глобалізації 
 

66. Черняк К. А., студентка 2 курсу, група Ф-141, факультет фінансово-економічний  
Науковий керівник: Велігорський А.М., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Проблеми платіжного балансу України 
 

67. Черняхович Н. О., аспірант кафедри економічної теорії та історії економічної думки 
Ломачинська І. А., к.е.н., доцент 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 
Розвиток світової фінансової архітектури під впливом глобальних дисбалансів 
 

68. Швєцова Т.С., студентка 4 курсу, група МЕВ-4, ІМЕМ, факультет економіки 
Науковий керівник: Ломачинська І.А., к.е.н., доц., Родіонова Т.А., к.е.н. 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 
Економічна співпраця України з країнами Вишеградської групи та можливості залучення їх досвіду на 
шляху інтеграції України до ЄС 
 

69. Шегда М.В., аспірант  кафедри організації та управління будівництвом 
Науковий керівник: Климчук М.М., к.е.н., доцент 
Київський національний  університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна) 
Розвиток будівельної галузі в системі становлення «зеленої» економіки  

 
70. Шкребко Е.В., студентка 3 курса, группа ФНР-32, специальность «Финансы» 

Научный руководитель:  Жоламан У.Ш., магистр экономики, ст. преподаватель  кафедры «Экономики и учета»  
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова  
(г. Кокшетау, Казахстан) 
Экономический кризис. Причины возникновения и последствия 
 

71. Яцкевич Д.В., студент 6 курсу, група МТУ-220м, факультет міжнародного туризму та управління 
персоналом  

Науковий керівник: Васильєва О.О., к.ф.-м.н., доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці  
Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна) 
Тенденції розвитку соціально-трудових відносин у сільському господарстві України 
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2   СЕКЦІЯ  

 
Детермінанти інноваційного розвитку національної економіки  

 
Детерминанты инновационного развития национальной экономики 

 
Determinants of innovative development of national economy 

 
 

1. Beridze N.G., PhD Student 2nd course,  
Faculty of Economics and Business, Business Administration Department  
Scientific Adviser: Mamuladze G., PhD in Economics, Professor of Business Administration 
Batumi Shota Rustaveli State University (Batumi, Georgia) 
Innovative Economy – Problems and Perspectives of Development in Georgia 
 

2. Врубель О.Р., LL.M., аспірант 4 рік, Факультет Права та Адміністрації        
Яґеллонський Університет (м. Краков, Польща) 
Кримінальна відповідальність за викрадення та виявлення комерційної таємниці у кримінальному праві 
Польщі – півкроку у невідомому напрямку 
 

3. Анісімов Д.О., студент 3 курсу, група Т-131, факультет життєдіяльності, природокористування та туризму  
Наукові керівники: Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент, Коваль П.Ф., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Обслуговування делегацій як окремий вид туристичної діяльності 
 

4. Артеменко Р.Ю., студент 6 курсу, група МБС - 214, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Костогриз В.Г., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи»  (м. Черкаси, Україна) 
Стримуючі фактори активізації банківського інвестиційного кредитування сільськогосподарських 
підприємств 
 

5. Афанасенкова Н.Г., старший преподаватель кафедры экономики АПК, сферы услуг и статистики, 
Гусакова Ю.П., студентка 4 курса, группа Э-41, факультет экономики и управления 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 (г. Гомель, Беларусь) 
Особенности оценки деятельности перерабатывающих предприятий и организаций в условиях 
инновационной экономики 
 

6. Банникова З.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Алгоритм оценки кредитоспособности кредитополучателя 
при инновационном кредитовании 
 

7. Бельский А.М., студент 3 курса, группа С–131, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Меркулова О.Н., старший преподаватель кафедры политологии и социологии 
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 
Электронная инновационная экономика как часть проекта «Электронное правительство»: реалии и 
перспективы (опыт Республики Беларусь) 
 

8. Бойправ Т.С., студентка 3 курсу, група Мен-132, факультет проектного  
менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення 
Науковий керівник: Мельников С.В., професор кафедри природокористування та техногенної безпеки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Альтернативні варіанти зниження собівартості виробу 
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9. Болдирева О.Н, студентка 3 курсу, група Т-131, факультет життєдіяльності,  
природокористування та туризму  
Наукові керівники: Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент, Коваль П.Ф., к.е.н., доцент  
Навчально-науковий інститут управління і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Проблема сезонності туризму на півдні України 
 

10. Васюк М.Н., студентка 4 курса, группа 1271зС, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Коваленко С.А., к.с.-х.н., доцент 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь) 
Эффективность деятельности промышленных организаций Республики Беларусь  
в современных условиях хозяйствования 
 

11. Ващук А.Л., студентка 2 курсу, група БОА-215, факультету економіки та  
підприємництва 
Науковий керівник: Руденко М.В., к.е.н., доцент  
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Аналіз рівня мінімальної заробітної плати в Україні та країнах світу 
 

12. Волокіткіна А. А., студентка 5 курсу, гр. БС-215, фінансово-кредитний ф-т  
Науковий керівник: Руденко М. В., к.е.н., доцент  
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Роль міжнародних фінансових організацій в інвестиційному кредитуванні України 
 

13. Волот О.І., к.е.н., доцент, Ольховик Д.А., студентка, гр. ОА-122,  
факультет обліково-економічний, ННІ економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Ризики інноваційного розвитку в Україні: сутність, виявлення, зменшення 

 
14. Гажій А.В., студентка 4 курсу,  група БО-122, обліково-економічний факультет  

Науковий керівник: Биховець С.О., ст. викладач 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Взаємозв’язок інституційних чинників у розвитку національної інноваційної системи України 
 

15. Гладун Т.В., студентка 2 курсу, група БО-141, факультет обліково-економічний  
Савченко В.Ф., д.е.н., професор, засл. ек. України  

Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Ринок землі України: сучасний стан і  перспективи розвитку 
 

16. Гладун Т.В., студентка 2 курсу, група БО-141, факультет обліково-економічний 
Науковий керівник: Полковниченко С.О., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Особливості залучення зовнішніх запозичень в економіку України 
 

17. Глухенька В. І., студентка 3 курсу, група Т-131, факультет життєдіяльності,  
природокористування та туризму 
Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент, Коваль П.Ф., к.е.н., доцент 

Навчально-науковий інститут управління і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Застосування новітніх технологій в екскурсійній справі 
 

18. Горбенко К.М., студентка 2 курсу, група Ф-141, факультет фінансово-економічний  
Савченко В.Ф., д.е.н., проф., засл. ек. України  

Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Поєднання структурних характеристик національної економіки та рівня її конкурентоспроможності 
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19. Горбенко К.М., студентка 2 курсу, група Ф-141, факультет фінансово-економічний  

Полковниченко С.О., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Сільськогосподарське виробництво як забруднювач навколишнього середовища  
 

20. Гудзенко А.О., студентка 6 курсу, група МБС-214, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Діденко С.В., ст. викладач 
Черкаський навчально-науковий інститу ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Удосконалення механізму державно-банківського партнерства щодо фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності 
 

21. Долгополов М.Г., студент 3 курсу, група Ф-131, фінансово- економічний факультет 
  Савченко В.Ф., д.е.н, професор, засл. економіст України 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Державна підтримка інноваційного розвитку підприємництва 
 

22. Демешко А.А., студентка 4 курса, группа ГЛ-41, гуманитарно-экономический факультет 
Научный руководитель: Сыцко А.Ф., старший преподаватель 
Белорусский государственный университет транспорта (г. Гомель, Беларусь)  
Определение приоритетов развития и совершенствование инвестиционной деятельности Республики 
Беларусь в реальном секторе экономики на современном этапе 
 

23. Долгунін М.Є., студент 4 курсу, група ЕП-12, факультет економічний 
Науковий керівник: Якименко-Терещенко Н.В., д.е.н., професор 
Харківський торговельно-економічний інститут   
Київського національного торговельно-економічного університету (м. Харків, Україна) 
Інноваційна діяльність як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
 

24. Дубоделова Е.С., магистрант 1 курса, группа См-1, аспирантура 
Научный руководитель: Семенюта А.Н., профессор, д.т.н. 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  
(г. Гомель, Беларусь) 
Современные тенденции и проблемы развития кадрового потенциала науки Республики Беларусь 
 

25. Дяченко А.Л., аспірант   
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна) 
Методи конкурентної боротьби на світовому ринку освітніх послуг 
 

26. Евсейчик Т.В., студентка 5 курса, группа ГРВЭД-2, факультет управления 
Научный руководитель: Шаврук С.В., к.и.н., доцент 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь) 
 Развитие международных автомобильных перевозок грузов автомобильным транспортом как фактор 
инновационного развития Беларуси 
 

27. Есмагулова Н.Д., к.э.н., доцент 
Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан) 
Свободная экономическая зона как мера поддержки инновационных технологий  
 

28. Журавская Н.Л., магистрант 1 курса, группа Мп-11, факультет экономики и управления  
Научный руководитель: Тимошенко М.В., к.э.н., доцент  
Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Теоретические подходы к обоснованию сущности инновационного развития 
 

29. Зайцева А.А., студентка 2 курсу, група МТУ-214,  факультет міжнародного туризму та управління 
Науковий керівник:  Плинокос Д.Д., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці 
Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна) 
Розвиток молоді в сучасних реаліях відкритої науки 
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30. Іваненко І.О., студентка 4 курсу, група Т-122, факультет життєдіяльності, природокористування і туризму 

Науковий керівник: Мекшун Л.М., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут менеджменту і адміністрування       
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                     
Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні 
 

31. Ілюхіна В.В., викладач кафедри економічної теорії 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 
Актуальність впровадження інноваційної моделі розвитку економіки України 
 

32. Кадовба Е.А., аспирант 1-го года обучения, кафедра экономики и управления, экономический факультет  
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Научный руководитель: Дорина Е.Б., д.э.н., профессор 
Белорусский государственный экономический университет (г. Минск, Беларусь) 
Инновации в современном мире: экономический и социокультурный аспект 

 
33. Кирилова Т.А., студентка 4 курса, группа ГЛ - 41, гуманитарно-экономический факультет 

Научный руководитель: Сыцко А.Ф., старший преподаватель  
Белорусский государственный университет транспорта (г. Гомель, Беларусь)  
Проблемы и перспективы развития предприятий малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 
 

34. Клименко К. В., к.е.н., старший науковий співробітник  відділу фінансових ринків НДФІ 
ДННУ «Академія Фінансового управління» Міністерства Фінансів України (м. Київ, Україна) 
 «Зелені» облігації як антикризовий інноваційний інструмент фінансування держави 
 

35. Климович А.М., аспирант 2 курса  
Научный руководитель: Дорина Е.Б., профессор, д.э.н. 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  
(г. Гомель, Беларусь) 
Проблемы регулирования развития отраслей экономики  
 

36. Коваленко І. Г., студентка 4 курсу, група Т-122, факультет життєдіяльності, природокористування і 
туризму 

Науковий керівник: Мекшун Л. М., к. е. н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Інновації та інноваційна діяльність в туристичній галузі  України 
 

37. Кожевникова И.А., аспирант 
Научный руководитель: Еловой И.А., д.э.н., профессор 
Белорусский государственный университет транспорта (г. Гомель,  Беларусь) 
Оценка стоимости 1 пассажиро-часа с учетом качественных показателей 
 

38. Кокоріна Д.Р., студентка 5 курсу, група МБА-055, ф-т економіки та управління  
Науковий керівник: Фінагіна О.В., д.е.н., проф. 
Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси, Україна) 
Проблемні аспекти реалізації сучасної стратегії інноваційного розвитку підприємств  України 
 

39. Корнієнко А.А., студентка 5 курсу, група МБА – 055, факультет економіки та управління 
Науковий керівник: Панкова Л. І., к.е.н., доцент   
Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси, Україна) 
Світовий досвід управління інноваційним потенціалом та проблеми його адаптації в Україні 
 

40. Котенко К. В., студентка 3 курсу, група Мен-132, факультет проектного менеджменту, управління якістю 
та життєзабезпечення 

Науковий керівник: Мельников С.В., професор кафедри природокористування і техногенної безпеки 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Аналіз та перспективи науково-технічного потенціалу в Україні 
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41. Краус Н. М., к.е.н., доц., докторант відділу теорії економіки і фінансів 

Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ “Академія фінансового управління”  
Міністерства фінансів України (м. Київ, Україна) 
Краус К. М., к.е.н., старший викладач кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки 
“Полтавський університет економіки і торгівлі” (м. Полтава, Україна) 
Стан ринку інновацій в Україні та його інституціональні контури 

 
42. Кузьменко Г.В., студентка 4 курсу, группа Ф-121, фінансово-економічний факультет  

Науковий керівник: Зеленський С. М., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна ) 
Перспективи реформування податкової системи України в контексті забезпечення стимулюючого впливу 
оподаткування на підприємницьку та інвестиційну активність 

 
43. Кулібаба О.О., студент 5 курсу, група МС-058, факультет економіки та управління 

Науковий керівник: Панкова Л.І., к.е.н., доцент 
Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси, Україна) 
Проблеми адаптації світового досвіду в управлінні інноваційними проектами в Україні 
 

44. Курочка В.О., студентка 3 курсу, група БО-131, факультет обліково-економічний  
Науковий керівник: Полковниченко С.О., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Основні загрози «відпливу умів» національній безпеці України 
 

45. Левківський В.В., аспірант 
Науковий керівник: Кирилюк Ю.В., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Фінансовий ринок Китаю як джерело іноземних інвестицій для української економіки 
 

46. Левківський О.В., аспірант 
Науковий керівник: Дерій Ж.В., д.е.н., професор 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Зовнішня торгівля як фактор інноваційного розвитку економіки України 
 

47. Лейко Д.Б., студентка 5 курса, группа ГРВЭД-2, факультет управления 
Научный руководитель: Абухович Ю.К., старший преподаватель  
кафедры международных отношений 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь) 
Стимулирование иностранных инвестиций как условие детерминации инновационного развития 
экономики Республики Беларусь 
 

48. Лепська А.М., студентка 2 курсу, Група МЕН-141, факультет менеджменту 
Науковий керівник: Косач І.А.,  к.е.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку в машинобудівній галузі України 
 

49. Лисак К.В., студентка 2 курсу, група БО-141, факультет обліково-економічний  
Полковниченко С.О., к.е.н., доцент 

Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Сучасний стан поводження з твердими побутовими відходами в місті Чернігові 
 

50. Лопанова В.С., ассистент кафедры экономической теории и мировой экономики 
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Разработка теоретико-методических основ прогнозирования  
конъюнктуры рынка инновационных продуктов потребительского назначения 
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51. Marusova J.D., first-year student, group E-11, the Department of Economics and Management 

Scientific Supervisor: Kniazkova E.V., lecture 
Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives (Gomel, Belarus) 
Human capital as one of the important determinants of the innovative economic growth 

 
52. Масний А.І.,  студент 5 курсу, група ЕкмМ-51с, економічний факультет 

Науковий керівник: Грищук А.М., к.е.н., доцент 
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 
Зміни в сучасних організаціях: проблеми і перспективи 
 

53. Матвієнко В.В., перший заступник начальника Знам’янської дирекції залізничних перевезень 
Науковий керівник: Орлова Н.С., д.держ.упр., проф., професор кафедри управління  
Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 
Розвиток транспортної  галузі України в умовах євроінтеграції 
 

54. Наталіч А.Д., студентка 5 курсу, група МБА-055, факультет економіки та управління  
Науковий керівник: Сурай А.С., к.е.н., доц. 
Черкаський державний  технологічний університет (м. Черкаси, Україна) 
Особливості та проблеми інноваційного розвитку в умовах глобалізації 
 

55. Ніколаєнко Ю.О., студентка 2 курсу, група Мен-141, факультет менеджменту  
Науковий керівник: Косач І.А., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Інноваційний розвиток чорної металургії України 
 

56. Орумбаева З.А., магистрантка 1 курса, группы ЭМП-12, специальность «Экономика» 
Научный руководитель: Исаева Б.К., PhD, старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»  
АО «Финансовая Академия» (г. Астана, Казахстан) 
Анализ развития малого и среднего бизнеса Республики Казахстан 
 

57. Охримович М.М., аспірант кафедри соціальних дисциплін  
Науковий керівник: Ревак І.О., к.е.н., доцент 
Львівський державний університет внутрішніх справ (м. Львів, Україна) 
Інноваційний тип розвитку України, як фактор забезпечення інтересів інвестиційної безпеки держави 
 

58. Панаскова Кристина , студентка 4 курсу, група ЕП-12, факультет економічний 
Науковий керівник: Якименко-Терещенко Н.В., д.е.н., професор 
Харківський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету (м. Харків, Україна) 
Розвиток інноваційного потенціалу підприємства в сучасних умовах 
 

59. Панаскова Карина, студентка 4 курсу, група ЕП-12, факультет економічний 
Науковий керівник: Якименко-Терещенко Н.В., д.е.н., професор 
Харківський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету (м. Харків, Україна) 
Інноваційні проекти розвитку регіонів України 
 

60. Передерій О.А., студентка 3 курсу, група Т-132, факультет життєдіяльності, природокористування та 
туризму 

Наукові керівники: Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент, Коваль П.Ф., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Шляхи розвитку сільського туризму в Україні 
 

61. Петренко Я. С., Костюк Я.М., студентки 5 курсу, групи МС-058, факультет економіки та управління 
Науковий керівник: Панкова Л. І., к.е.н., доцент   
Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси, Україна) 
Проблемні аспекти управління проектами в умовах трансформаційної економіки 
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62. Пигунова О.В., к.э.н., доцент, зав кафедрой коммерции и логистики 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Методологическое видение разработки сетевой стратегии розничной торговли 
 

63. Погоріла О.В., студентка 4 курсу, група ФБС-312і, факультет фінансово-кредитний 
Науковий керівник: Запорожець С.В., к.е.н. 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Інституційні засади розвитку ринку факторингових операцій в Україні 
 

64. Подоляко М.М., студентка 3 курсу, група Т-132, факультет життєдіяльності, природокористування та 
туризму  

Наукові керівники: Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент 
Коваль П.Ф., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Конкурентоспроможність гірськолижного туризму в Україні 
 

65. Попело О.В., к.е.н. 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Регіональні тенденції фінансування інноваційної діяльності підприємств України 
 

66. Порошина О.О., ассистент кафедры финансов и кредита, экономический факультет 
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины (Гомель, Беларусь) 
Портфельный подход к инвестициям в инновационные проекты  
 

67. Прокопчик М.В., студентка 2 курса, группа МД-6, инженерно-экономический факультет  
Научный руководитель: Мистейко М.М., ассистент 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Перспективы развития виртуальных банков в Республике Беларусь 
 

68. Пустовойт Д. В., студентка 2 курсу, група Ф-141, фінансово-економічний факультет 
Савченко В.Ф., д.е.н., професор, засл. ек. України 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
 Перспективи розвитку приватизації в Україні 
 

69. Пустовойт Д.В., студентка 2 курсу, група Ф-141, факультет фінансово-економічний 
Полковниченко С.О., к.е.н., доцент 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Становлення та сучасні реалії розвитку ринку землі в Україні 
 

70. Росохач О. В., студентка 3 курсу, група БО-131, обліково-економічний факультет 
Науковий керівник: Полковниченко С. О.  к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Сучасний стан реалізації експортного потенціалу аграрного сектору України 
 

71. Савицкий А.А., к.э.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Фактор времени как конкурентное преимущество субъекта хозяйствования в постиндустриальном 
обществе 
 

72. Садчикова І.В., к.е.н., доцент, Садчиков В.С., асистент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Інноваційне забезпечення та перспективи розвитку рослинництва в умовах прискорення інтеграційних 
процесів 
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73. Самойленко А. Г., студентка 4 курсу, група Т- 121,факультет життезабезпечення, природокористування і 

туризму 
Науковий керівник: Мекшун Л. М., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут менеджменту і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Cтан розвитку ресторанного господарства в Чернігівській області 
 

74. Седляр М.О., викладач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції 
Інститут управління та економіки освіти 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова(м. Київ, Україна) 
Адміністративно-територіальна модернізація як напрям посилення інноваційності розвитку України 
 

75. Середа М. В., студентка 3 курсу, група Мен-132, факультет проектного менеджменту, управління якістю 
та життєзабезпечення 

Науковий керівник: Мельников С.В., професор кафедри природокористування та техногенної безпеки 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Сучасні методи підвищення якості продукції 
 

76. Скиба С.А.,  здобувач кафедри ТПЕ  
Науковий керівник: Дерій Ж.В., д.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Розвиток людського потенціалу у контексті територіального виміру національної економіки 
 

77. Skorobach D. S., fourth-year student, group ЕП-12, faculty of economics  
Scientific Аdvisor: assistant lecturer Liashchenko O.V. 
Kharkiv Institute of  Trade and Economics, Kyiv National University of  Trade and Economics (Kharkiv, Ukraine) 
The role of innovations in economic development 
 

78. Стодол В.М., студентка 1 курса, группа ФИЭМ-15-3, факультет ФИЭМ 
Научный руководитель: Каракчиева Л.О., магистр экономических наук кафедры ИПМ 
Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, Казахстан) 
Создание инноваций как основа стратегического развития экономики Казахстана 
 

79. Cтрaховa A.A., Чернiєнко М.C., cтуденти гр. ОA-111, Селінний М.М., к.е.н., доц 
Чернiгiвcький нaцiонaльний технологiчний унiверcитет (м. Чернiгiв, Укрaїнa) 
Дepжaвнa пoлiтикa Укpaїни у cфeрі oxopoни пpaцi з oгляду нa iнтeгрaцiю дo Європeйськoгo Coюзу 
 

80. Сулейменова Р.К., студентка 2 курса, группа СКС-14-1,  
факультет инженерной экономики и менеджмента 
Научный руководитель: Стеблякова Л.П., зав. каф. ИПМ, д.э.н., доцент  
 Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, Казахстан)   
Формирование предпринимательских компетенций как условие повышения конкурентоспособности 
выпускников инженерных специальностей 
 

81. Ткаченко К.О., студентка 2 курсу, група БФКБ 414, фінансово-кредитний факультет 
Діденко С. В., старший викладач  кафедри банківської справи  

Черкаський навчально-науковий інститут 
 ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Роль державних банків розвитку в умовах забезпечення  інвестиційного потенціалу економічного зростання 
 

82. Топал А.С., студентка 3 курсу, група Мен-132, факультет проектного менеджменту, управління якістю та 
життєзабезпечення 

Науковий керівник: Мельников С.В., к.п.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Охорона праці як детермінанта розвитку національної економіки України 
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83. Tsarenko Ilona, doctorate student,Section of Economy of Labour and Management, Department of Economics 
and Management 

Scientific advisor: Oleksandr Levchenko., Doctor of Economic Sciences, Professor 
Kirovohrad National Technical University (Kirovohrad, Ukraine) 
The position of higher education in Ukraine in the comparison of the international trends in higher education 
 

84. Черняк К.А., студентка 2 курсу, група Ф-141, факультет фінансово-економічний 
Полковниченко С.О., к.е.н., доцент 

Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Цінові тенденції на споживчому ринку України 
 

85. Шатирко Д.В., аспірант, 
Савченко В.Ф., д.е.н., професор, засл. економіст України 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Адаптація світового досвіду венчурного інвестування до реалій  української економіки 
 

86. Шегда А.А., аспірант  
Науковий керівник: д.е.н., професор Лісогор Л.Л.,  завідувач відділу соціальних проблем ринку праці  
Інститут демографії та соціальних досліджень  імені М.В. Птухи НАН України  
(м. Київ, Україна) 
Економічні аспекти професійної мобільність працівників  
 

87. Ювженко В.А., студентка 4 курсу, група Т-122, факультет життєдіяльності  природокористування і 
туризму 

Науковий керівник: Мекшун Л.М., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут менеджменту і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Проблеми формування міжнародного туристичного іміджу України 
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3    СЕКЦІЯ  

Фінансова політика: сучасні проблеми та перспективи вдосконалення 

Финансовая политика: современные проблемы и перспективы совершенствования 

Financial policy: current issues and prospects of improvement 

 
1. Агеєва Т.О., студентка 3 курсу, група ФБС 113, факультет фінанси і кредит 

Науковий керівник: Барабан Л.М., старший викладач 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні 

 
2. Ануфрик М. В., студентка 3 курса, группа Б-31, учетно-финансовый факультет 

Научный руководитель: Новикова И. Н., старший преподаватель 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 (г. Гомель, Республика Беларусь) 
Перспективы развития финансового менеджмента в Республике Беларусь 

 
3. Атрощенко А.П., студентка 3 курсу, група ОА-131, обліково-економічний факультет 

Чернігівський національний технологічний університет  
Науковий керівник: Ворона О.М., головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників податків 
управління податкового аудиту  
ДПІ у  м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області  
Фіктивне підприємництво: руйнування схемного кредиту із податку на додану вартість 

 
4. Байрамгелдиева Ж.Т., Бегмеков Н.А., студенты 3 курса,группа Ф-31,  

факультет учетно-финансовый  
Научный руководитель: Новикова И.Н., старший преподаватель кафедры банковского дела, анализа и аудита  
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
 Платёжный баланс Республики Беларусь 

 
5. Байрамгелдиева Ж.Т., Ораздурдыева Дж., студенты 3 курса, группа Ф-31,  

факультет учетно-финансовый  
Научный руководитель: Шабловская Т.В., доцент кафедры банковского дела, анализа и аудита 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г.Гомель, Беларусь) 
Проблемы привлечения  иностранных инвестиций в Республики Беларусь и пути их решения 

 
6. Барков М.И., студент 3 курса, группа Ф-31, учетно-финансовый факультет 

Научный руководитель: Стрельчук  Н.А., ассистент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Внешний долг Республики Беларусь: динамика и современное состояние 

 
7. Bondarenko S.О., student of the 5th year, Group MF-215, Finance and Credit Department 

Scientific supervisor: Tretyak N.M., Candidate of Economics, Associate Professor 
Language consultant: Chabak L.I., Senior Lecturer 
Cherkasy Scientific Educational Institute of the State Higher Educational 
Institution ‘University of Banking’ 
Мonitoring financial performance of enterprise 

 
8. Бондаренко А.А., студентка 2 курса, группа Ф279СК, факультет «финансы и кредит» 

Научный руководитель: к.е.н, доцент Корнєва Н. О. 
Николаевский Национальный Университет им. В.О. Сухомлинского (г. Николаев, Украина) 
Финансовая политика Украины на современном этапе 
 

9. Бородюк О.В., науковий співробітник 
Державна навчально-наукова установа  
«Академія фінансового управління»  
Міністерство фінансів України (м. Київ, Україна) 
Небанківські фінансові установи. Нові правила на ринку 
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10. Волосова Є.Р., студентка 4 курсу, група МЕО-12-1д, факультет менеджменту, економіки,  
соціології та філології 
Науковий керівник: Стеблюк Н.Ф., к.е.н., доцент  
Дніпродзержинський державний технічний університет  (м. Дніпродзержинськ, Україна) 
Шляхи вирішення проблем інвестування у вищу освіту україни 
 

11. Ворохов В.В., Свиркова М.А., студенты 3 курса, группа Ф-31, учётно-финансовый ф-т 
Научный руководитель: Стрельчук Н.А., асс., м.э.н. 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 (г. Гомель, Беларусь) 
Финансовые активы белорусов 
 

12. Гавриков Н.А., студент 4 курса, группа 1271-Ф, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Очкольда И.И., старший преподаватель 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» 
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
Современное состояние и перспективы развития безналичных расчетов в Республике Беларусь 
 

13. Гаряга Л.О., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Особливості антикризового управління у банку 

 
14. Гордієвський В.І., студент-екстерн 6 курсу, фінансово-кредитний факультет  

Науковий керівник Третяк Н.М., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Економічна природа та функції кредитної кооперації 
 

15. Горна Я.Ю., магістр 2 курсу, 
група МФК-101, фінансово-економічний факультет  
Науковий керівник: Дубина М.В., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Основні тенденції розвитку вітчизняного ринку корпоративних облігацій 
  

16. Горя В. С.  студентка 1 курсу, 
група МБС-215, факультет банківської справи 
Науковий керівник: Барабан Л. М., старший викладач 
Черкаський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Основні вектори розвитку фондового ринку України 
 

17. Гриднєв М. А., пошукач кафедри менеджменту 
Науковий керівник: Прямухіна Н. В., к.е.н., доцент 
Черкаський державний технологічний університет  (м. Черкаси, Україна) 
Перешкоди розвитку малого бізнесу 
 

18. Дьомін В.І., аспірант кафедри адміністративного права і процесу, 
фінансового та інформаційного права  
Науковий керівник: Теремецький В.І., д.ю.н., професор  
кафедри цивільного права та процессу  
Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків, Україна) 
Створення офшорних зон на території України 
 

19. Дорош Т., магістр, гр. Фмаг -101, Повжик К.В., аспірант, 
Абакуменко О.В., д.е.н., професор 

Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Економічні цикли: сутність та фактори, що обумовлюють причини і характер їх протікання 
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20. Єгоров Е. О., студент-екстерн 6 курсу, фінансово-кредитний факультет  
Науковий керівник Нагайчук Н.Г., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Поняття проблемних активів банку та методи управління ними 
 

21. Жеребко Р.І., аспірант кафедри фінансової діяльності суб'єктів господарювання і державних установ  
Науковий керівник: Корнєєв В.В., д.е.н., професор 
Чернігівський державний інститут економіки і управління 
Тенденціі та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні 
 

22. Загрива М.В., студентка 4 курсу, група Ф-121, фінансово-економічний факультет  
Науковий керівник: Абакуменко О.В., д.е.н., професор 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Податкові знижки та пільги у фінансових операціях в Україні 
 

23. Иванова Т.И., старший преподаватель, Ключко Т.А., магистрант 
Учреждение образования «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 
 (г. Гомель, Республика Беларусь) 
К вопросу совершенствования налогового контроля 
 

24. Ігнатьєв О.І., студент 2 курсу, група МОА-01, факультет обліково-економічний факультет  
Науковий керівник: Клименко О.М., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Перспективи розвитку обліку витрат в лісових господарствах 
 

25. Король В.А., студент 3 курса, группа Ф-31, учетно-финансовый факультет 
Пронтов М.И., студентка 3 курса, группа Ф-31, учетно-финансовый факультет 
Научный руководитель: Стрельчук Н.А., ассистент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Управление финансовыми рисками: модель CPPI 
  

26. Калиниченко Е.А., студентка 3 курса, группа БА-131, факультет экономики и права 
Научный руководитель: к.э.н., Довыденко И.И. 
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 
 (г. Могилев, Республика Беларусь) 
Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений 
 

27. Камінська Т.П., студентка 4 курсу, група 45-ЕП, інженерно-економічний факультет 
Науковий керівник: Філіпішина Л.М., к.е.н., доцент 
Первомайський політехнічний інститут  
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова 
(м. Первомайськ, Миколаївська обл., Україна) 
Фінансова політика України: формування та стратегічні напрямки 
 

28. Камша Н.О., студентка 6 курсу, група МБС-114, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Хуторна М. Е., к.е.н., доцент кафедри банківської справи 
ДВНЗ «Університет банківської справи  
Черкаський навчально-науковий інститут (м. Черкаси, Україна) 
Визначальні фактори впливу на фінансову стійкість банку 
 

29. Кирщина И.В., студентка 3 курса, группа 13БД-2, факультет банковского дела 
Научный руководитель: Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент 
Полесский государственный университет  (г. Пинск,  Беларусь) 
Развитие операций с использованием платёжных карточек в Республике Беларусь 
 
 
 
 

http://www.stu.cn.ua/staticpages/f-oe/
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30. Кирщина И. В., студентка 3 курса, Группа 13БД-2, факультет банковского дела 
Научный руководитель: Литвинчук Е.В. 
Полесский государственный университет  (г. Пинск,  Беларусь) 
Страховой рынок Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития 
 

31. Клевжиц Д.М., магистрант 2 курса, группа Ор-21, учетно-финансовый факультет 
Научный руководитель: Толкачева Е.Г., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Депозитная политика банка: современные проблемы и пути их решения 
 

32. Корзун Л.А., Дашкевич О.В., студенты 3 курса, группа Ф-31, учетно-финансовый  факультет 
Научный руководитель: Шабловская Т.В., к.э.н. доцент 
Белорусский торгово- экономический университет потребительской кооперации 
(г. Гомель, Беларусь) 
Состояние и перспективы развития золотовалютных резервов Республики Беларусь 
 

33. Корнєєва   М.В., аспірантка 
Науковий керівник: Абакуменко О.В., д.е.н., професор 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Фінансовий інжиніринг: підходи до визначення дефініції 
 

34. Кощук Т.В., к.е.н. 
Науково-дослідний фінансовий інститут 
ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України ( м. Київ) 
Наближення справляння акцизного податку з тютюнових 
виробів в Україні до стандартів ЄС 
 

35. Кравець Н.В., студентка 4 курсу, група ФК-122, факультет фінанси і кредит 
Науковий керівник : Марченко Н.А., к.е.н.,доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Проблеми фінансування системи охорони здоров’я в Україні  
 

36. Кравчук Г.В.,  д.е.н., професор, Курач Д.А., студент 4 курсу, гр. ФК-123, 
Савченко Т.В., студент 4 курсу, гр. ФК-123 

Чернігівський національний технологічний університет 
Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування автотранспортних засобів в Україні 

 
37. Криворучко В.О., студент 3 курсу, група ФБС-313, факультет фінансово-кредитний 

Науковий керівник: ст. викладач Харченко А.М. 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»  
 (м. Черкаси, Україна) 
Проблемні аспекти інвестиційної діяльності домогосподарств в Україні 
 

38. Куловер М.Л., студентка 2 курсу, група Т-141,  
факультет життєзабезпечення, природокористування і туризму  
Науковий керівник: Мекшун Л.М., к. е. н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Проблема доларизації української економіки та шляхи її вирішення 
 

39. Кушнерова М.А., магистрант 2 курса, группа ФК-21, факультет экономический 
Научный руководитель: Федосенко Л.В., к.э.н., доцент 
Учебно-научный институт экономики 
Черниговский национальный технологический университет  
Структурированный депозит как инструмент повышения эффективности операций по привлечению 
средств 
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40. Кущенко А.В., студентка 6 курсу, група МО-01, факультет економіки та менеджменту 

Науковий керівник: Гончаров А.Б., к.е.н., доцент 
Національний фармацевтичний університет  (м. Харків, Україна) 
Організація і управління фінансами сучасних підприємств  
 

41. Лабуда А.Ю., студентка 3 курса, группа Ф-31, учетно-финансовый факультет 
Михед М.А., студентка 3 курса, группа Ф-31, учетно-финансовый факультет 
Научный руководитель: Шабловская Т.В., к.э.н., доцент  
 «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 
 (г. Гомель, Беларусь) 
Платежный баланс Республики Беларусь и его влияние на экономику страны 

 
42. Левицький Р.О., студент 2 курсу, група Ф-279ск, факультет «Фінанси та кредит» 

Науковий  керівник: Корнєва Н. О., к.е.н., доцент 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна) 
Пріорітетні цілі та проблеми фінансової політики України на сучасному етапі 

 
43. Линник К.В., студентка 3 курса, группа Б-31, учетно-финансовый факультет 

Научный руководитель: Новикова И.Н., старший преподаватель 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  
(г. Гомель,Беларусь) 
Основные методы оценки основных средств 

 
44. Мартюшова А.А., студентка 3 курса,  группа Б-31, учетно-финансовый факультет  

Научный руководитель: Новикова И.Н., старший преподаватель  
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 (г. Гомель, Беларусь) 
Бухгалтерская отчетность о доходах: ее содержание, использование в управлении и развитие на основе 
принципов МСФО 

 
45. Мидлик Ю.І., бакалавр, 4 курс, УФФ-44с, спеціальність «Фінанси і кредит» 

Науковий керівник:  к.е.н. доц. Західна О.Р. 
Львівський національний університет ім. Франка (м. Львів, Україна) 
Стан боргової політики в умовах реструктуризації 

 
46. Михальчишина Л.Г., к.е.н., доцент 

Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця, Україна) 
Функції цінних паперів: погляди вчених 
 

47. Мищенко А.В., студент, экономический факультет 
Научный руководитель: Мищенко В.А., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 (г. Гомель, Беларусь) 
Государственный кредит Республики Беларусь: формы, инструменты и пути их совершенствования  
 

48. Мітла А. В., студентка 5 курсу, група МФ-215, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Третяк Н. М., к. е. н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Відтворення основних засобів та джерела його фінансування 
 

49. Морозов Д.В., магистрант, экономический факультет 
Научный руководитель: Башлакова О.С., к.э.н., доцент, зав. кафедрой финансов и кредита 
Гомельский государственный  університет  им. Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Особенности депозитной политики банка в современных условиях хозяйствования 
 

50. Мохова Ю.Л., к.держ.упр., доцент кафедри економічної теорії і державного управління  
Донецький національний технічний університет (м. Красноармійськ, Україна) 
Правовий аспект розвитку державних закупівель в умовах євроінтеграції 
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51. Нагорная О.В., студентка 2 курса группы Б-31, учетно-финансового факультета 

Научный руководитель: И.Н. Новикова, старший преподаватель 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г.Гомель, Беларусь) 
Планирование прибыли на основе факторной модели 
 

52. Нештак К.О., студентка 3 курсу, група ФК-132, фінансово-економічний факультет 
Чернігівський національний технологічний університет  
Науковий керівник: Ворона О.М., головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників податків 
управління податкового аудиту  
ДПІ у  м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області  
Удосконалення державної політики стимулювання інвестиційної діяльності в контексті розвитку фондового 
ринку України 

 
53. Никоноров Д.С., студент 5 курсу, група МБС 2-15, фінансово-кредитний факультет 

Науковий керівник: Руденко М.В., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Світовий досвід стимулювання розвитку банківської інвестиційної діяльності 
 

54. Нітченко К.В., магістр 2 курсу, група МФК-101, фінансово-економічний факультет  
Науковий керівник: Дубина М.В., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Сутність та основні види  безресурсних інструментів фінансування реального сектору економіки 

 
55. Олжабай Т., студент 4 курса, специальность «Финансы» 

Научный руководитель: Искендирова С.К., к.э.н., и.о. профессора  
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова (г. Кокшетау, Казахстан) 
Анализ современного состояния кредитного рынка Республики Казахстан 
 

56. Павлова Л. В., студентка 6 курсу, група МБС 61, факультет фінансово-кредитний 
Науковий керівник: Хуторна М. Е., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
(м. Черкаси, Україна) 
Роль банку в процесі проектного фінансування 
 

57. Плигач К.Д.,  студ. 6 курсу, гр. МФ-214, ф-т фінансово-кредитний 
Наукові керівники: Криниця С.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи»  (м. Черкаси, Україна) 
Ільченко Н.В., к.держ.упр., доцент кафедри економіки та державного управління  
Черкаський державний  технологічний університет (м. Черкаси, Україна) 
Дослідження моделей фінансування оборотних активів у реальному секторі економіки України 
 

58. Полтаржицкая О.Б., студентка 3 курса, группа БА-131, факультет экономики и права 
Научный руководитель: к.э.н., Довыденко И.И. 
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь) 
Проблемы организации управленческого учета на предприятии 
 

59. Пурденко О.А., к.е.н. 
Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна) 
Прагматика заробітна плата та стан її виплати у І півріччі 2015 року 
 

60. Пуховская Ю.В., студентка 3 курса, группа Б-31, учетно-финансовый факультет 
Научный руководитель: Новикова И.Н., старший преподаватель 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 (г. Гомель, Республика Беларусь) 
Подходы к обоснованию понятия «финансовый рынок» 
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61. Ребрик Ю.С., к.е.н. 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
(м. Черкаси, Україна) 
Планування заходів з антикризового управління банками як запорука фінансової  
стійкості банківської систем 
 

62. Ребрик М.А., к.е.н.,  
Шумейко О.І., студентка 4 курсу, група БФК-214, фінансово-кредитний факультет 

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Дослідження наглядової та регуляторної залежності від кредитних рейтингів в Україні 
 

63. Рибальченко Д.П., студент 6 курсу, група МБС-61, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Хуторна М.Е., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Вплив державного регулювання на формування кредитно-інвестиційного потенціалу 
 комерційних банків України 
 

64. Ридван В.О., студентка 5 курсу, група МФ-215, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Гаряга Л.О., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Наукові підходи до трактування сутності кредитного портфелю банку 
 

65. Самойленко Є.Г., магістр, група ФКмаг-120, фінансово-економічний факультет  
Науковий керівник: Абакуменко О.В., д.е.н., професор 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Грошово-кредитна політика НБУ в кризовий період 
 

66. Самосюк И.В.,  студентка группы 13БД-3,  
направление подготовки «Финансы и кредит» 
Научный руководитель: Володько О.В., к.э.н., доцент,  
кафедра экономики и организации производства, 
Полесский государственный университет  (г. Пинск,  Беларусь) 
Механизм банковского инвестиционного кредитования в Республике Беларусь и за рубежом 
 

67. Сарана Л.А., к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту  
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси, Україна) 
Вдосконалення  внутрішньогосподарських економічних відносин в системі АПК 
 

68. Сачук А.А., студентка 5 курсу, група МБС-215, факультет фінанси та кредит  
Науковий керівник: Руденко М.В., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Вплив глобалізації на формування стратегій кредитно-інвестиційної діяльності банків України 
 

69. Сокирко В.Л., студент 5 курсу, група МФ-115, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Ребрик М.А., к. е. н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Сучасні методи оцінювання кредитоспроможності корпоративних клієнтів банку 
 

70. Сорока О.Г., студентка 4 курсу, група ХК-21, хіміко-технологічний факультет 
Науковий керівник: Петровська І. П., асистент 
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут»  (м. Київ, Україна) 
Фінансова політика підприємства в умовах транзитивної економіки 
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71. Стоянова-Коваль С.С., к.е.н, доцент кафедри обліку та аудиту 

Давидюк  О.О., здобувач кафедри обліку та аудиту 
 Одеський державний аграрний університет (м. Одеса, Україна) 
Вдосконалення системи класифікації економічних конфліктів 
 

72. Татаров В.О., студент 5 курсу, група МБС 2-15, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Руденко М.В., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Інвестиційна діяльність банків в умовах глобалізаційних процесів 
 

73. Тимошенко К.О., студентка 5 курсу, група МФ-215, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Гаряга Л.О., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
(м. Черкаси, Україна) 
Проблемні аспекти диверсифікації активів банку 
 

74. Tretiak Alina,  5-year student, MF – 115, financial and credit department 
Cherkasy Educational Scientific Institute 
SHEI "Banking University" 
Supervisor: PhD, Associate Professor N.G. Nahaychuk 
Language consultant: PhD, Associate Professor I.V. Tkachenko 
Sources of Financial Security of the Update of Fixed Assets 
 

75. Філатова Ю.О., студентка 3 курсу, група ФБС-313 
Науковий керівник: Харченко А.М. 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Фінанси домогосподарств у сучасних соціально-економічних умовах 
 

76. Федосенко Л.В., к.э.н., доцент, 
Пузан Т.А., студент 2 курса группа ФК-21, экономический факультет  
Гомельский государственный  университет им. Ф. Скорины  
(г. Гомель, Беларусь) 
Ресурсная база банков в контексте декрета №7 национального банка Республики Беларусь 
 

77. Федосенко О.А., студентка 3 курса, группа БА-131, факультет экономики и права 
Научный руководитель: д.э.н., Маковская Н.В. 
Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова  
(г. Могилёв, Республика Беларусь) 
Цели, назначение и проблемы формирования бюджета денежных средств 
 

78. Чураков І.І., студент групи Ф-479 факультету економіки 
Науковий керівник: Корнєва Н.О.,  к.е.н., доцент кафедри фінансів 
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 
(м. Миколаїв, Україна) 
Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства 
 

79. Чухрій О.О., студентка 4 курсу, група Ф-479, факультет економіки 
Науковий керівник: Корнєва Н.О., к.е.н., доцент 
Миколаївський національний університет  імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв,Україна) 
Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємства 
 

80. Швец М.А., студентка 4 курса, группа 1271-Ф, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Калашников А.Н., старший преподаватель 
 Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» 
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
Оценка финансового состояния ММУ ОАО «Гомельтехмонтаж» и пути его улучшения в современных 
условиях хозяйствования 
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81. Шендрік А.О., студентка 4 курсу, група ХМ-21, ХТФ 

Науковий керівник: Петровська І.П., ассистент 
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут»  (м. Київ, Україна) 
Фінансова політика у промисловому секторі економіки України: сучасні проблеми та перспективи 
 

82. Шитикова С.Ф., студентка 3 курса, группа 1371-Ф, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Коваленко С.А., к.с.-х.н., доцент  
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» 
(г. Гомель, Республика Беларусь)  
Современное состояние и перспектива развития  безналичных расчетов  
в Республике Беларусь с использованием банковских платежных карточек  
 

83. Щетько П., студент 5 курса, группа МК-14, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Рыхлицкая А.В, ассистент 
Белорусский государственный технологический університет  (г. Минск, Беларусь) 
Пути совершенствования финансовой политики Республики Беларусь 
 

84. Якименко А.В., студентка 5 курсу, група МФ з 1-15, факультет фінанси і кредиту 
Науковий керівник: Третяк Н.М., к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 (м. Черкаси, Україна) 
Управління ефективним використанням активів підприємства 
 

85. Щур Р. І., к.е.н., викладач кафедри фінансів, Микитюк О. В., студентка 5 курсу, 
група ФК-магістр, економічний факультет 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  
(м. Івано-Франківськ, Україна) 
Проблеми фінансування інноваційного розвитку економіки України 
 

86. Ярош Е.В., ассистент кафедры финансов и кредита, экономический факультет 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины(г. Гомель, Беларусь) 
 

87. Яценко С.М., Редька Є.В., студентки 3 курсу, група Ф-132,фінансово-економічний факультет 
Науковий керівник: Виговська В.В., к.е.н., доцент,  
кафедра фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ ЧНТУ 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет 
Державний борг України: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення 
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4    СЕКЦІЯ  

 
Обліково-аналітичні аспекти забезпечення сталого розвитку національної економіки 

Учетно-аналитические аспекты обеспечения устойчивого развития национальной экономики 

Accounting and analytical aspects of ensuring sustainable development of national economy 

 
 

1. Андросенко О. О., к.е.н., викладач, 
Полякова О. В., к.е.н, доцент 

Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Вплив  особливостей технології та організації  виробництва на побудову системи  
обліку й аналізу  витрат на підприємствах кондитерської галузі 
 

2. Біляковська Х.І., студентка 4 курсу, група УФ0 -41с, факультет управління фінансами та бізнесу 
Науковий керівник: Лобода Н. О., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 
Регулювання бухгалтерського обліку в Україні  відповідно до вимог ЄС 
 

3. Будай І.В., студентка 4 курсу, група УФО-41с, факультет обліку і аудиту 
Науковий керівник: Лобода Н.О., к.е.н.,  доцент кафедри обліку і аудиту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 
Бухгалтерія як невід`ємна складова системи підприємства 
 

4. Гельман В. М., студент гр. БО – 121, Андросенко О. О., к.е.н., викладач  
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна)                                                                               
Туристичний збір в Україні 
 

5. Гиоргадзе Л.А., студент 4 курса, группа ИС-12-2, факультет информационных технологий 
Научный руководитель: Кузнецова С.Э., м.э.н., ст. преп. 
Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, Казахстан) 
Зарубежный опыт инвестиционной деятельности и возможности его использования в условиях рынка 
 

6. Глушакова Я.И., студентка 3 курса, группа 1371-Ф, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Калашников А.Н., старший преподаватель 
 Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»(г. Гомель, Беларусь) 
Роль анализа финансового состояния в управлении банком 
 

7. Григолия Р.Д., студент 5 курса, группа З-5, факультет экономики и управления 
Научный руководитель: Мищенко Л.В., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет  потребительской кооперации 
(г. Гомель, Беларусь) 
Производство и потребление мяса и мясопродуктов в Республике Беларусь 
 

8. Езерская Т.А., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Совершенствование бухгалтерского учета материальных затрат в организациях 
промышленности Республики Беларусь 
 

9. Жабинська А.В., студентка 5 курсу, група ММС-111,  
факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення 
Науковий керівник: Соломаха І.В., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна)              
Вплив експортно-імпортних операцій на розвиток ринку квітникарства в Україні за 2010-2014 роки 
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10. Зезуль В.І., студентка 4 курсу, група БО-121, обліково-економічний факультет 
  Андросенко О.О., к.е.н., викладач 
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна)           
Проблеми та перспективи екологічного оподаткування в Україні 
 

11. Исенова К.С., студентка 3 курса, группа УиАР-32 
Научный руководитель: Кальжанова К.А., магистр экономики, 
старший преподаватель кафедры «Экономики и учёта» 
Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова (г.Кокшетау, Казахстан) 
 

12. Іванова Л.Б., к.е.н., доцент,   
Данькова К.І., Ірха Я.М., ст. 4 курсу гр. ОА-122 обліково-економічного факультету   

Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна)                                                                               
Економічний аналіз сільськогосподарських підприємств в аспекті реалізації програми сталого розвитку 
 

13. Картава Т.Ю.,студентка 5 курсу, група ОА-111, обліково-економічний факультет,  
Курасова А.Г., студентка 5 курсу, група ОА-112, обліково-економічний факультет 

Науковий керівник: Лаптій Т.М., ст. викладач 
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна)                                                                               
Безнадійна дебіторська заборгованість та порядок формування резерву сумнівних боргів 
 

14. Катков К.С., студент 2 курсу магістратури, група 8.01.31.15.01 факультету консалтингу та міжнародного 
бізнесу ХНЕУ, 
Часовнікова Ю.С., к.е.н., доцент 

Харківський національний економічний університет  імені Семена Кузнеця  (м. Харків, Україна) 
Проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення управління оборотними активами 
 

15. Кирщина И. В., студентка 3 курса, группа 13БД-2, факультет банковского дела 
Научный руководитель: Галковский С.В., к.э.н., доцент 
Полесский государственный университет (г. Пинск, Беларусь) 
Динамика земельных ресурсов на примере Республики 
 

16. Кіндрат О. Д., студентка 5 курсу, група УФОМ-53с, факультет управління фінансами та бізнесу 
Науковий керівник: Лобода Н. О., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 
Основні засоби підприємства в системі національного та міжнародного обліку: порівняльний аспект 
 

17. Клименок Т.А., студентка 4 курса, группа 1271 Ф, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Шевцова Е.И., к.э.н. 
Международный университет «МИТСО» (г.Гомель, Беларусь) 
Совершенствование учета запасов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
 

18. Лічман А.А., аспірант кафедри обліку та аудиту 
Науковий керівник:  Тимрієнко І.Ю., к.е.н., доцент 
Вінницький фінансово-економічний університет (м. Вінниця, Україна) 
Вантаж перевезення та їх документальне оформлення 
 

19. Мацкель Д.И., студентка 4 курса, гр. 9-МКЛК, инженерно-экономический ф-т 
Колмагорова А.А., студентка 4 курса гр. 9-МКЛК, инженерно-экономический ф-т 

Научный руководитель: Шишло С.В., к.э.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Развитие логистической системы в Республике Беларусь 
 

20. Мустафина А.М., студентка 2 курса, группа УиАР-42  
Научный руководитель: Бекетова А.М., магистр экономики,  
 старший преподаватель кафедры «Экономики и учёта»  
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова (г. Кокшетау, Республика Казахстан) 
Последствия изменения курсовых валют 
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21. Назаренко О.В., студентка 4 курсу, ФК-416, факультет економіки і підприємництва 

Науковий керівник: Крапко О.М., к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту 
Національний  авіаційний університет  (м. Київ, Україна) 
Кластерний підхід в економіці країни 
 

22. Петушкова А.В., студентка 3 курса, группа БС-32, факультет учетно-финансовый 
Научный руководитель: Ковалева Н.В., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 (г. Гомель, Беларусь) 
Особенности оценки дебитоской задолженности белорусских предприятий в соответствии с МСФО 
 

23. Пилипчук Г.В., аспірант 
Науковий керівник: Легенчук С.Ф., д.е.н., проф. 
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна) 
Організація бухгалтерського обліку стартап компаній з метою управління ризиками 
 

24. Поліщук І.Р., к.е.н., доц. 
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна) 
Бухгалтерський облік витрат на збут:  організаційні положення 
 

25. Поплавський О.О., аспірант кафедри обліку і аудиту, факультет обліку і фінансів 
Науковий керівник: Петрук О.М, д.е.н., проф. 
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна) 
Теоретичні основи аналізу діяльності страхових компаній на фінансовому 

 
26. Прищепа А.Ю., студентка 5 курсу, група ЗОА 10-5 М, факультет обліку і фінансів  

Науковий керівник: Чижевська Л.В.,  д.е.н., проф. 
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна) 
Особливості побудови облікової політики акціонерного товариства 
 

27. Процко Т.Л., ассистент кафедры маркетинга 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  
(г. Гомель, Беларусь) 
Эффективное управление расходами в заготовительной организации 
 

28. Расулова Я.І., студентка 4 курсу, група БО-121, обліково-економічний факультет 
Науковий керівник: Биховець С.О., ст. викладач 
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна)                                                                               
Трансформація податкової системи України в контексті законодавчих змін 
 

29. Руденкова С. В., студентка гр. БО-121, Андросенко О. О., к.е.н., викладач 
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівського національного технологічного університету  (м. Чернігів, Україна)                                                                              
Податок на нерухомість у 2015 році 
 

30. Сивак О.Б., аспірант кафедри обліку і аудиту 
Науковий керівник: Жиглей І.В., д.э.н., проф. 
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна) 
The relation between charity and the concept of social capital: accounting aspects  
 

31. Стародуб Т.В., студент гр. БО – 121, Андросенко О.О., к.е.н., викладач  
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна)                                                                               
Акцизний податок в Україні 
 

32. Супруненко Н.М., студентка 4 курсу, гр.БО-121, обліково-економічний факультет 
  Андросенко О.О., к.е.н., викладач 
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна)                
Особливості оподаткування малого підприємництва в Україні 
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33. Тертишнік І.М., студентка 3 курсу, група ОА-131, обліково-економічний факультет 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Науковий керівник: Ворона О.М., головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників податків 
управління податкового аудиту  
ДПІ у  м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області (м. Чернігів, Україна)                                                                                     
Торгівля на умовах консигнації: сутність, договір консигнації та удосконалення відображення 
 в обліку ТОВ «Чернігівська чайна компанія» 

 
34. Хацкевич К.С., студентка 3 курса,группа БА-131, факультет экономики и права 

Научный руководитель: старший преподаватель Осипенко Н.А. 
Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова   (г. Могилев, Республика Беларусь) 
Проблемы внедрения и дальнейшего развития управленческого учета 
 

35. Шавурська О.В., к.е.н.  
Житомирський торговельно-економічний коледж 
Київського національного торговельно-економічного університету (м. Житомир, Україна) 
Облікове забезпечення управління лісокористування на засадах сталого розвитку 
 

36. Шердакова Т.А., асистент, экономический факультет 
Гомельский государственный  университет им. Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Инновационный потенциал предприятия как детерминанта его инновационнного развития  
 

37. Шуляр М. М. , студент гр. БО – 121, 
Андросенко О. О., к.е.н., викладач  

Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету 
 (м. Чернігів, Україна)                                                                                     
Проблеми розвитку транспортної галузі 
 

38. Якименко М.В., здобувач 
Науковий керівник: Лаговська О.А., д.е.н., професор 
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна) 
Напрями удосконалення бухгалтерського обліку прибутку за умов ризику 
 

39. Яцевич П.О., студентка 4 курса, группа 7-МД, факультет инженерно-экономический 
Научный руководитель: Водопьянова Т.П., к.э.н., доцент 
кафедры менеджмента и экономики природопользования 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Анализ рисков предприятий стекольной промышленности для обеспечения устойчивого развития 
национальной экономики 
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5    СЕКЦІЯ  
 

Соціо-гуманітарні, історико-культурні та правові аспекти розвитку суспільства в умовах глобалізації 

Социо-гуманитарные, историко-культурные и правовые аспекты развития общества в условиях глобализации 

Socio-humanitarian, historical-cultural and legal aspects of the society’s development in conditions of globalization 

 
1. Акуленко О.В., студентка І курсу, група ПР-152, юридичний факультет  

Козинець О.Г., к.і.н., доцент 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Хроніка боротьби за парламентську реформу 1832 р. в Англії 
 

2. Акуленко Е. С., магистрант 2 курса, группа Пр21, факультет экономики и управления 
Научный руководитель: Коновалова Ж.Ч., к.ю.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический  университет потребительской кооперации 
(г. Гомель, Беларусь) 
Управление договорной работой как часть управленческой деятельности 
 

3. Апанасенко К.І., к.ю.н., доцент 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Про правове регулювання господарської компетенції дозвільних органів у харчовій галузі  
 

4. Артюшенко В. С., студентка 3 курсу, група П-131, юридичний факультет 
Богдан Ю.М., старший    викладач 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні 
 

5. Артюшенко В. С., студентка 3 курсу, група П-131, юридичний факультет 
Науковий керівник: Конончук Н,М., к.ю.н., старший викладач 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Колізії у процесі визначення правочинів нікчемними 
 

6. Артюшенко В. С., студентка 3 курсу, гр. П-131, юридичний факультет 
Науковий керівник:  Шакун Н.В., к.філос.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Духовність як основа поступу суспільства 
 

7. Базарна Т.С., студентка 5 курсу, група ПР-112, юридичний факультет 
Науковий керівник: Ібрагімова Н.В.  
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Проблеми правового статусу акціонерних товариств, у яких держава є акціонером 
 

8. Бардик О.Г., студентка 5 курсу, група МОА-215, факультет економіки та права 
 Науковий керівник: Чабак Л.І., старший викладач 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи»  (м. Черкаси, Україна) 
Англійська мова в контексті глобалізаційних трансформацій 
 

9. Басович В.О., студент 3 курсу, група П-131, Богдан Ю.М., старший   викладач 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Державне управління фондовим ринком України 
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10. Басович В.О., студент 3 курсу, гр. П-131 
Науковий керівник:  Шакун Н.В., к.філос.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет  (м. Чернігів, Україна) 
Мораль і право як феномени соціального буття 

 
11. Буренок Б.А., студент гр. П-131 

Науковий керівник:  Шакун Н.В., к.філос.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет  ( м. Чернігів, Україна) 
Суперечка та її роль в комунікативному процесі 

 
12. Валуйська К.В., студентка 4 курсу, група П-121, юридичного факультету, 

Величко А. А., старший викладач 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Правова характеристика міжнародного комерційного арбітражу 
 

13. Власенко В. В., студентка 3 курсу, група Т-131,  
Факультет  життєдіяльності, природокористування та туризму  
Наукові керівники: Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент, Коваль П.Ф., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Стан та перспективи розвитку екскурсійної діяльності в Україні 
 

14. Волков О.Є., здобувач відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права 
Науковий керівник: Кулинич П.Ф., д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем аграрного, 
земельного та екологічного права 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України (м. Київ, Україна) 
Правова регламентація зміни цільового призначення земельних лісових ділянок в Україні 
 

15. Волошина В.І., студентка 3 курсу, група БОА 1-13, факультету обліку та аудиту 
Науковий керівник: Чабак Л.І., старший викладач 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи»  (м. Черкаси, Україна) 
Вплив глобалізацій них процесів на мову як аспект культури суспільства 
 

16. Воронцова В.О., студентка 3 курсу, група Т-131,  
факультет життєдіяльності, природокористування та туризму  
Наукові керівники: Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент, Коваль П.Ф., к.е.н., доцент  
Навчально-науковий інститут управління і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Розвиток шопінг туризму у світі 
 

17. Гапченко  Л.Ю., студентка 3 курсу, група БОА 1-13, факультет економіки та права 
Науковий керівник: Чабак Л.І., ст. викладач 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи»  (м. Черкаси, Україна) 
Роль міжкультурної комунікації в умовах глобалізації  

 
18. Герасименко О.Ю., аспірант кафедри ІКС 

Науковий керівник: Киселиця С.В., к.філос.н., доцент 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Комп’ютерна революція: сутність, форми та соціокультурні наслідки 
 

19. Гес Н.Л., студентка 4 курсу, група ХМ-21, хіміко-технологічний факультет 
Науковий керівник: Петровська І.П., асистент 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
(м. Київ, Україна) 
Глобалізація як універсальна форма реформування правових систем країн світу 
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20. Глумова Я.А., студентка 4 курсу, група П-121, юридичний факультет, 
Величко А.А., ст. викладач 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Колізійний метод як спосіб регулювання норм міжнародного приватного права 
 

21. Головко О.М., аспірант НДІ інформатики і права НАПрН України, асистент, кафедра кримінального 
права та правосуддя ННІ права і соціальних технологій  

Науковий керівник: Киселиця С.В., к.філос.н., доцент, кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Соціокультурні виміри медіа дискурсу 
 

22. Горбатенко Х.М., студентка 5 курсу, група ПР-112, юридичний факультет 
Науковий керівник: Ібрагімова Н.В. 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Інноваційний аспект державно-правового регулювання відносин суб’єктів господарювання з органами 
Антимонопольного комітету України 
 

23. Грицай С. О., студентка 3 курсу, група СР-133, факультет соціальної роботи 
Науковий керівник: Ревко А.М., к.е.н. 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Бідність як глобальна проблема суспільства 
 

24. Гутовский А.В., студент 1 курса, группа 1575-п, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Дорняк А.Л., старший преподаватель 
Международный университет «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь)  
Особенности перевода с использованием электронного переводчика 
(на материале английского языка)  
 

25. Демченко Т.С., студентка 4 курсу, група ПР-125, юридичний факультет 
Науковий керівник: Осипенко І.П., ст. викладач 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Загальні методи криміналістики 
 

26. Зав'ялова А.В., студентка 5курсу, група ПР-112, юридичний факультет  
Науковий керівник: Ібрагімова Н.В. 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Порядок, джерела формування та управління майном публічного акціонерного товариства 

 
27. Иванькова Ю.А., студентка 4 курса, группа ГУ-41, экономический факультет 

Научный руководитель: Орлова А.В., ст. преподаватель 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Направления развития инклюзивного образования в Республике Беларусь 
 

28. Кадькало О.В., студентка 3 курсу, група ПР-131, юридичний факультет 
Науковий керівник: Колодій І.М., к.ю.н. 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Роль Національного банку України у банківській системі України 

 
29. Кайрод Т.Г., студентка 4 курсу, група П-122, юридичний факультет,  

 Величко А.А., ст. викладач  
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Інститут довірчої власності у міжнародному публічному праві 
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30. Кирда В.В., студент 3 курсу, група ПР-133, юридичний факультет 
Науковий керівник: Козинець І.Г., старший викладач 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Національний банк України та його роль у забезпеченні стабільності банківської системи 
 

31. Климець Н.М., студентка 4 курсу, група П-121 юридичного факультету, 
Величко А.А., старший викладач кафедри правового регулювання економіки 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Колізійні норми спадкового права в міжнародному приватному праві за наявністю іноземного елемента 
 

32. Козинець І.Г., ст. викладач кафедри цивільного,господарського, адміністративного права та процесу 
 Акуленко Л.М, студентка 4 курсу, група СР-121, факультет соціальної роботи 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Державний борг України: поточний стан та ризики 
 

33. Корзюк А.В., студентка 4 курсу, група П-122, юридичний факультет, 
Величко А.А., старший викладач 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Криміналістична характеристика зґвалтувань 
 

34. Крамар Т.С., студентка 3 курсу, група П-131, факультет юридичний 
Богдан Ю.М.,    старший   викладач 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 

 
35. Крамар Т.С., студентка 3 курсу, група П-131, факультет юридичний 

Науковий керівник: Конончук Н.М., к.ю.н., старший викладач 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Звичай та його роль у цивільному праві України 
 

36. Крамар Т.С., студентка гр. П-131 
Науковий керівник:  Шакун Н.В., к.філос.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет ( м. Чернігів, Україна) 
Ідея громадянського суспільства в західноєвропейській філософії: ґенеза і сучасність 
 

37. Кучеревская В.К., студентка 5 курса, группа ГРВЭД-2, факультет управления 
Научный руководитель: Костюкова Е.Н., магистр экономических наук 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь) 
Зарубежный опыт мотивации труда 
 

38. Лагута М.А., студентка 4 курсу, група П-122, юридичний факультет, 
Величко А. А., старший викладач 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)   
 Слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину 
 

39. Лебедева Н.О., студентка 2 курса, группа МДМ-5, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Равино А.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и 
экономики природопользования  
Белорусский государственный технологический университет  (г. Минск, Беларусь) 
Подписание и ратификация Европейской ландшафтной конвенции 
 
 



 

37 
 

 
40. Лещенко К.І., студентка 4 курсу, група ХМ-21, хіміко-технологічний факультет 

Науковий керівник: Петровська І.П., асистент 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
(м. Київ, Україна) 
Важливість дослідження процесів глобалізації 
 

41. Lytvynenko Olesia, 4th year student, group FBS 3-12i, faculty of finance and credit 
Scientific supervisor: Iryna V. Ivanova, PhD, Associate professor 
Cherkassy Educational and Scientific Institute of the State Higher Educational Establishment 
“University of Banking” (Cherkassy, Ukraine) 
Prerequisites and Peculiarities of the Development of Ukraine’s Intellectual Property Market 
 

42. Люблінський  Р.М., студент 3 курсу, група П-131, юридичний факультет, 
Богдан Ю.М., старший   викладач 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Правове регулювання інституту спільного інвестування 

 
43. Люблінський  Р.М., студент 3 курсу, група П-131, юридичний факультет 

Науковий керівник: Конончук Н.М., к.ю.н., старший викладач 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Аналіз гарантії  як засобу забезпечення виконання зобов’язань  у цивільному праві на сучасному етапі 

 
44. Люблінський Р.М., студент гр. П-131 

Науковий керівник:  Шакун Н.В., к.філос.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет ( м. Чернігів, Україна) 
Правова культура як чинник формування правової свідомості громадян 
 

45. Мацкель Д.И., студентка 4 курса, гр. 9-МКЛК, инженерно-экономический ф-т 
Колмагорова А.А., студентка 4 курса гр. 9-МКЛК, инженерно-экономический ф-т 

Научный руководитель: Пузыревская А.А., старший преподаватель 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Поведение потребителей 
 

46. Милюкова А.В., студентка 2 курса, группа 1471-Л, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Дорняк А.Л., старший преподаватель 
Международный университет «МИТСО»  (г. Гомель, Беларусь) 
Жесты как важный невербальный аспект межкультурной коммуникации 
 

47. Нуркина Ж.Б., докторант 1 курса, специальность «Юриспруденция», 
факультет «Истории и юриспруденции» 
Научный руководитель: Бексеитова А.Т., к.и.н., доцент 
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова  (г. Кокшетау, Казахстан) 
Об информационном обеспечении гражданского общества 
 

48. Оруджова Т.Х., студентка 3 курсу, група Т-131, ф-т життєдіяльності, природокористування та туризму, 
Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент, Коваль П.Ф., к.е.н., доцент 

Навчально-науковий інститут управління і адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Розвиток гастрономічного туризму в Україні 

 
49. Осипенко І.П., ст. викладач,  юридичний факультет 

Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Поняття визначення тероризму та його значення 
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50. Осінська О.М., аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін  

Науковий керівник: Теремецький В.І., д.ю.н., професор кафедри цивільного права і процесу  
Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків, Україна) 
Давання показань потерпілим: право чи обов’язок 
 

51. Пилипенко А.В., студентка 3 курса, группа ЭП-31, факультет управления и бизнеса 
Научный руководитель: Дедилова Т.В., к. э. н., доцент, кафедра экономики предприятия 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (г. Харьков, Украина) 
Гендерный аспект занятости населения Украины 
 

52. Погоріла О.В., студентка 4 курсу, група ФБС-312і, фінансово-кредитний факультет  
Науковий керівник: Іванова І.В., к.пед.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Modeling the Process of Motivating Students for Innovative Thinking 
 

53. Погребець О.М., студентка 4 курсу, група СР – 121, факультет соціальної роботи 
Науковий керівник: Козинець І.Г., старший викладач 
Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Фінансовий моніторинг як форма фінансового контролю 
 

54. Шпомер А.І., к.ю.н., доцент, Поламаренко М.Ю., студент 3 курсу,  група П-131, юридичний факультет 
Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Правовий статус міських голів 
 

55. Поламаренко М.Ю., студент 3 курсу, група П-131, факультет юридичний  
Науковий керівник: Конончук Н.М., к.ю.н. 
Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Договір дарування і договір довічного утримання: спільні риси та відмінності 
 

56. Сіра І.В., викладач, Полевик А.А., студентка 3 курсу, група СЗ-131,  
Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні 
 

57. Приходько Д.Д., студентка 4 курсу групи П-122 юридичний факультет, 
Величко А.А., старший викладач  

Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх 
 

58. Рубан Ю.Р., студентка 4 курса, группа ГУ-41, экономический факультет 
Научный руководитель: Орлова А.В., старший преподаватель 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Трудоустройство людей с ограниченными возможностями как элемент социальной политики  
в Республике Беларусь 
 

59. Сіра І.В., викладач, Обитоцька В.С., студентка 3 курсу, група СЗ-131, факультет соціальної роботи 
Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку 
 

60. Соколенко В.О., студентка 4 курсу, група ФБС 3-12, фінансово-кредитний факультет 
Науковий керівник: Потенко Л.О., к.філол.н., доцент  
 Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток полікультурної освіти 
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61. Сокуренко Ю.В., студентка 2 курсу, група БФКБ-214, факультет фінансів та кредиту 

Науковий керівник: Потапенко Л.В., к.філол.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Англомовні запозичення в українській фінансовій термінології  

 
62. Субботіна І.В., к.і.н., доцент, Стех Є.О., к.пед.н. 

Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)   
Національно-культурні пріоритети в умовах глобалізації 
 

63. Ткаченко С.В., студентка 4 курсу, група СР – 124, факультет соціальної роботи 
Науковий керівник: Козинець І.Г., старший викладач 
Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Етапи впровадження в Україні системи загальнообов’язкового державного соціального медичного 
страхування 
 

64. Трембач О.П., студент 3 курсу, група БОА 1-13, факультет економіки та права 
Науковий керівник: Чабак Л.І., старший викладач 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Глобалізація: мовний аспект 
 

65. Ходак Є.С., аспірант 
Науковий керівник: Теремецький В. І., д.ю.н., професор кафедри цивільного права та процесу  
факультету права та масових комунікацій 
Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків, Україна) 
Еволюція законодавства щодо функціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
 

66. Шефер А.С., студент 5 курсу, група МТУ-220-м,  ф-т міжнародного туризму та управління 
Науковий керівник Плинокос Д.Д., к.е.н. 
Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна) 
Реалізація молодіжної політики та соціальної молодіжної активності в Україні 
 

67. Шпомер А.І., к.ю.н., доцент,  
Маньківська К.О., студентка 2 курсу, група П-141, юридичний факультет  

Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Питання набуття правового статусу державними службовцями в Україні 
 

68. Шпомер А.І., к.ю.н., доцент,  
Ткаченко М.С., студентка 2 курсу, група П-141, юридичний факультет  

Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Правовий статус громадських об’єднань   
 

69. Люблінський  Р.М., студент 3 курсу, група П-131, Шпомер А.І., к.ю.н., доцент 
Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування 
 

70. Корзюк А.В., студентка 4 курсу, група П-122,  юридичний факультет 
Шпомер А.І., к.ю.н., доцент,  

Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)    
Процесуальні строки в господарському процесі 
 

71. Крамар Т.С., студентка 3 курсу, група П-131, Шпомер А.І., к.ю.н., доцент 
Навчально-науковий інститут права та соціального забезпечення 
Чернігівський національний технологічний університет 
Служба в органах місцевого самоврядування 
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6    СЕКЦІЯ  
 

Сучасні аспекти маркетингу та менеджменту підприємницької діяльності 

Современные аспекты маркетинга и менеджмента предпринимательской деятельности 

Modern aspects of marketing and management of business activities 

 
 

1. Tchilaia Nino, Doctoral student, Economics and Business Faculty 
Doctoral advisors: Manvelidze Rezo, Doctor of Economic Sciences, Full Professor 
Gechbaia Badri, Associate Professor 
Batumi Shota Rustaveli State University (Batumi, Georgia) 
ABC analysis as an approach of Inventory management 
 

2. Riashchenko Viktoriia, Dr.oec, prof.,  
Zivitere Marga, Dr.oec, prof  

Information Systems Management Institute ISMA (Riga, Latvia) 
Cоциальное предпринимательство как новый тип 
 

3. Динков М.Е., ассистент, д-р кафедры менеджмента 
Хозяйственная академия им. Д.А. Ценова (г. Свиштов, Республика Болгария) 
Effective Management of Interpersonal Conflicts in the Contemporary Organization 
 

4. Аврамчик А.С., студентка 1 курса, группа 1571-ЭЛ, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Немогай Н.В., к.т.н., доцент, кафедра маркетинга и логистики  
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь) 
Адаптивные цепочки поставок 

 
5. Аксьонова М.Ф., студентка 3 курсу, група ФБС-313, фінансово-кредитний факультет  

Науковий керівник: Іванова І.В., к.пед.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Employee Loyalty as a Form of Intangible Motivati 
 

6. Андрєєва А. В., студентка 3 курсу, група М-339, факультет економіки 
Науковий керівник: Рудь І.Ю., к.е.н. доцент кафедри фінансів та кредиту 
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв)  
Розвиток інтернет-страхування в Україні 
 

7. Аніщенко Д. Р., студентка 5 курсу, група УІД-053, факультет економіки та управління 
Науковий керівник: Сурай А. С., к.е.н., доцент 
Черкаський державний  технологічний університет (м. Черкаси, Україна) 
Інноваційна технологія бренд-менеджменту: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії 
 

8. Атрощенко Я.С., Шестопалов М.А., студенты 3 курса, группа 1371-Л,  
факультет экономики и права 
Научный руководитель: Немогай Н.В., к.т.н., доцент 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» (г. Гомель,Беларусь) 
Логистическая стратегия организации цепочек поставок 

 
9. Баюра В.І., к.е.н., доцент 

Донецький національний університет економіки і торгівлі  
імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна) 
Оптимізація сегментування ринку 
 

10. Буйновская А. А., студентка 5 курса, группа МК 13, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Андросик Ю. Н., ассистент кафедры ЭТиМ 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Интернет в системе распределения товаров 
 
 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=27790
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11. Веремієнко Д.Е., студент 6 курсу, група МТУ-210м, 
факультет міжнародного туризму та управління 
Науковий керівник: Гудзь М.В., д.е.н., професор 
Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна) 
Аналіз мотиваційного механізму управління персоналом на ТОВ ВП «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА» 
 

12. Вовченко В.С., студентка 6 курсу, група АМ-01, факультет промислової фармації  
Науковий керівник: Гончаров А.Б., к.е.н., доцент 
Національний фармацевтичний університет (м. Харків, Україна) 
Основні напрями розвитку потенціалу підприємства 
 

13. Главацька О.М., студентка 5 курсу, група ЕкмМ-51с, економічний факультет 
Науковий керівник: Чопко Н.С., кандидат економічних наук, доцент 
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 
Сучасні підходи до управління в умовах динамічних змін 
 

14. Гусакова Ю.П., студентка 4 курса, группа Э-41, факультет экономики и управления 
Научный руководитель: Н.А. Сныткова, к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  (г. Гомель,  Беларусь) 
Инновации как фактор развития розничной торговли 
 

15. Гуцул А.А. студентка 5 курсу, група ЕКмМ-51с 
Науковий керівник: Юринець З.В.,  к.е.н, доцент, кафедра менеджменту, економічний факультет  
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 
Управління організацією в період впровадження інновацій 
 

16. Дегтярёва Ж.И., студентка 4 курса, группа Г-41, Нестерова Л. В., студентка 4 курса, группа Г-41, 
коммерческий факультет, Гуменников А.П., старший преподаватель 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 (г. Гомель, Беларусь)  
Менеджмент внутрискладских логистических затрат отдельных производственных предприятий г. Гомеля 

 
17. Дорошко В.Н., аспірант, кафедра мировой и национальной экономики 

Научный руководитель: Лебедева С.Н., д.э.н., профессор 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  (г. Гомель, Беларусь) 
Особенности оценки стоимости деловой репутации организации методом избыточных прибылей в 
инфляционной экономике 
 

18. Дубень А.Н., магистрант, группа ЕР-21, факультет экономики и управления 
Научный руководитель: Климович Л.К., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  
(г. Гомель, Республика Беларусь)  
Влияние качеств персонала на эффективность менеджмента 
 

19. Емельянова Е.С., студентка 3 курса, группа 1371 Л, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Исайчикова Н.И., к.э.н., доцент 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь) 
Партизанский и вирусный маркетинг 
 

20. Захарченко И.О., студентка 2 курса, группа ЭУП-2, факультет инженерно- 
экономический 
Научный руководитель: Лукашук Н.А., к.э.н. доцент кафедры менеджмента и экономики природопользования 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Современные системы стимулирования на предприятии 
 

21. Карпович К.А, студентка 2 курса, 2 группа, инженерно-экономически факультет 
Научный руководитель: Лукашук Н.А., к.э.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Ресурсосбережение: сущность, методика оценки и механизм реализации на промышленном предприятии 
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22. Кенжегалиев К.Т., магистрант 1 курса, по специальность «Менеджмент» 
Научный руководитель: Искендирова С.К., к.э.н., и.о. профессора  
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 
(г.Кокшетау, Казахстан) 
Управление молодежными трудовыми ресурсам 

 
23. Ковальчук А.В., старший преподаватель 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
Система управления производством «5S» как инновационное направление  
в менеджменте охраны труда 
 

24. Кос А.С., аспірантка, будівельний факультет  
Науковий керівник: Рубцова О.С., к.е.н., доцент 
Київський національний  університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна)                                                        
Застосування бенчмаркінгу в підприємницькій діяльності для підвищення конкурентоспроможності і 
реалізації потенціалу малих будівельних підприємств в Україні 
 

25. Красномовець В.А., к.е.н., доцент, науковий співробітник науково-дослідного центру  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Система управління ідеями на підприємстві як сучасна технологія управління 
 

26. Криворучко В.О., студент 3 курсу, група ФБС-313, факультет фінансово-кредитний 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Пасєка А.С. 
Черкаський навчально науковий інститут ДВНЗ «Університету банківської справи» 
Соціальний медіа маркетинг  як інноваційний спосіб просування продукту 
 

27. Крижалко М.Б.,студентка 5 курсу, група ЕкмМ-51с, економічний факультет 
Науковий керівник: Чопко Н.С., к.е.н., доцент  
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 
Розвиток персоналу як ключовий фактор успіху організації 
 

28. Кукович Д.Д., студентка 4 курса, группа 1272-Л, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Напреев И.С., к.т.н., доцент, кафедра маркетинга и логистики  
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» (г. Гомель,Беларусь) 

Моделирование и проектирование при управлении бизнес-процессами в цепочках поставок 
 

29. Леонович А.В., магистрант кафедры маркетинга 
Научный руководитель: Мищенко В.А., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
 (г. Гомель, Республика Беларусь) 
Современные аспекты использования маркетинговых коммуникаций  
в деятельности организаций 
 

30. Леонович Т.А., магистрант, группа ЕР-21, факультет экономики и управления 
Научный руководитель: Климович Л.К., к.э.н., доцент 
Учреждение образования  
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь)  
Оценка конкурентоспособности организации и продукции 
 

31. Макогон Н.В., студентка 6 курсу, група МО-01, факультет промислової фармації  
Науковий керівник: Гончаров А.Б., к.е.н., доцент 
Національний фармацевтичний університет (м. Харків, Україна) 
Напрями удосконалення механізму управління оборотними коштами підприємства 
 

32. Marynchenko K.V., fourth-year student, group ЕП-12, faculty of economics  
Scientific Аdvisor: assistant lecturer Liashchenko O.V. 
Kharkiv Institute of Trade and Economics 
Kyiv National University of Trade and Economics (Kharkiv, Ukraine) 
Modern management styles 
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33. Меллер Я.А., ассистент кафедры «Экономика и управление»  
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Оценка эффективности инновационной деятельности предприятий с помощью интеллект-карт 
 

34. Мельник В.В., к.е.н.,  старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства 
Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна) 
Конкурентна розвідка як інструмент забезпечення ефективності діяльності підприємства 
 

35. Михайлов Р.О., магистрант 2 курса,  группа  Юр-22,  
Гуменный А.А. магистрант 1 курса,  группа  Юр-12,  
Денисенко А.Ю. магистрант 1 курса,  группа  Юр-12 
Коммерческий факультет 

Научный руководитель: Кузьменко В. Л., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический  университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Зарубежный и отечественный опыт использования рекламных средств в успешном продвижении 
организаций на рынке 
 

36. Мусоян В.А., студентка 4 курса, гр. ГДГ-1201, факультет туризма и гостиничного бизнеса 
Научный руководитель: Печерица Е.В., к.соц.н., доцент, кафедра рекреации и туризма 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Системы менеджмента качества в гостиничной индустрии 
 

37. Ніколаєва К.М., студентка 4 курсу, група МЕО – 12 -1д.,  
факультет менеджменту, економіки, соціології та філології 
Науковий керівник: Стеблюк Н.Ф., к.е.н., доцент  
Дніпродзержинський державний технічний університет  (м. Дніпродзержинськ, Україна) 
Інвестиції у розвиток персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємтва 
 

38. Невмержицька О.В., студентка 4 курсу, група 4Т 
Науковий керівник: Головко Л.В., к.е.н., доцент 
Інститут природничо-географічної освіти та екології 
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 
Основні аспекти управління якістю надання туристичних послуг 
 

39. Недєй А.О., студентка 5 курсу, група УП-112, факультет життєдіяльності, природокористування і туризму  
Холодницька А.В., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий  інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет  (м. Чернігів, Україна)    
Зарубіжний досвід підвищення продуктивності праці та можливості його використання вітчизняними 
підприємствами 
 

40. Немогай Н.В., к.т.н., доцент,  
         Мачульский Е.Г., Мороз А.А., студенты 4-го курса, группа 1272-Л 
Факультет экономики и права, кафедра маркетинга и логистики  
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь) 
Управление цепочками поставок: модульное представление   и  методологические  
подходы к разработке 

 
41. Новик Д.В., магистрант гр. Юр-11, коммерческий факультет 

Научный руководитель: Мищенко В.А., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет  потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Маркетинговые аспекты использования фирменного стиля в формировании брендовой политики 
организации 
 

42. Овчаренко О.В.,студентка 4 курсу, група ХК-21, факультет хіміко-технологічний  
Науковий керівник: Петровська І.П., асистент  
Національний технічний університет України «КПІ» (м. Київ, Україна) 
Інтернет реклама як чинник просування товарів на ринок 
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43. Петруша М.А., студентка 4 курса, гр. 9-МКЛК, Третьякова А.С., студентка 4 курса,  
гр. 10-МКСМ, Кравченко М.А., студентка 4 курса, гр.10-МКСМ 
Инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Шишло С.В., доцент, кандидат экономических наук 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Методы выбора поставщика 
 

44. Петруша М.А., студентка 4 курса, группа 9-МКЛК, Третьякова А.С., студентка 4 курса, группа 10-МКСМ, 
Кравченко М.А., студентка 4 курса, группа 10-МКСМ 

Инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Шишло С.В., доцент, кандидат экономических наук 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
MES и производственная логистика, или что такое «вытягивающее» планирование 
 

45. Пигунова О.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой коммерции и логистики 
 Чикизова Ю.Ю., инженер-программист отдела  дистанционных образовательных технологий и инноваций, 
магистр экономики и управления 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
(г. Гомель, Беларусь) 
Рационализация планировочного решения торгового зала магазина на основе использования результатов 
АВС-анализа, инструментов и методов мерчендайзинга 
 

46. Пушко А.В., студентка 2 курса, группа 1471-Л, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Немогай Н.В., к.т.н., доцент 
Кафедра маркетинга и логистики 
 Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь) 
Вопросы взаимодействия стратегического маркетинга и стратегической логистики 
 

47. Радиончик А.С., студент 5 курса, группа МК14, инженерно-экономический факультет  
Научный руководитель: Шишло С.В., к.э.н., доцент 
 Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Совершенствование комплекса маркетинга на примере СООО «АлюминТехно» 
 

48. Редька Є.В., студентка 3 курсу, група Ф-132,фінансово-економічний факультет 
Науковий керівник: Пшенична Т.М., к.е.н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Особливості українського івент-маркетингу 
 

49. Рудавский А.Н., магистрант 2 курса, группа Юр-21, 
Кожухов Е.Ю. магистрант 1 курса, группа  Юр-11,  
Курачек Д.И. магистрант 1 курса, группа  Юр-11 
Коммерческий факультет 
Научный руководитель: Кузьменко В. Л., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический  университет потребительской кооперации» 
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
Использование современных маркетинговых подходов в деятельности торговых организаций 
 

50. Садовский И.В., студент 5 курса, группа МК 14, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Пузыревская А.А., старший преподаватель 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Маркетинг взаимоотношений. Актуальность и инструментарий 
 

51. Самусенко М.А., аспирант кафедры маркетинга, 
Процко Т.Л., ассистент кафедры маркетинга, 

Научный руководитель: Байбардина Т.Н., к.э.н., доцент кафедры маркетинга 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  
(г. Гомель, Беларусь) 
Современные аспекты правового регулирования рекламной деятельности в Республике Беларусь 
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52. Сколпешкин Е.А., магистрант 1 курса, группа Юр-1, коммерческий факультет 
Научный руководитель: Мищенко Л.В., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет  потребительской кооперации  
(г. Гомель, Беларусь) 
Роль и значение выставочно-ярмарочной деятельности в успешном функционировании промышленной 
организации в условиях конкуренции 
 

53. Слоян П.К., студентка 4 курса, группа 10 МК, инженерно-экономический факультет 
Моисеенко Л.И., студентка 4 курса, группа 9 МК, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Пузыревская А.А., ст. преподаватель 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Способы привлечения и удержания потребителей 

54. Слоян П.К., студентка 4 курса, группа 10 МК, инженерно-экономический факультет,  
Моисеенко Л.И., студентка 4 курса, группа 9 МК, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Шишло С.В., к.э.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Взаимосвязь маркетинга и логистики 
 

55. Смолик К.В., студентка 4 курса, 2 группы, инженерно-экономического факультета 
Научный руководитель: Лукашук Н.А., к.э.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Система управления эколого-экономической устойчивостью предприятия в условиях «зеленого» роста 
 

56. Тарасюк Е.В., студентка 4 курса, группа 45-ЕП, инженерно-экономического факультета, 
Научный руководитель: Филипишина Л.М., к.э.н., доцент 
Первомайский политехнический институт  
Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова  
(г . Первомайск, Николаевская обл., Украина) 
Интернет-маркетинг 

 
57. Титаренко Ю.С., студентка 5 курсу, 

група УІД-053, факультет економіки та управління 
Науковий керівник: Сурай А.С.,  к.е.н., доцент 
Черкаський державний  технологічний університет (м. Черкаси, Україна) 
Проблемні аспекти управління якістю в умовах трансформаційної економіки 
 

58. Тітова Н.М., студентка 4 курсу, група ПМ-121, факультет проектного менеджменту,  
управління якістю та життєзабезпечення 
Науковий керівник: Оліфіренко Л.Д., д-р держ. упр., професор, 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Світові та вітчизняні тенденції розвитку взуттєвої промисловості: досвід для регіональних ринків 
 

59. Удовиченко І. В., студентка 6 курсу, група МО-01, факультет промислової фармації  
Науковий керівник: Гончаров А.Б., к.е.н., доцент 
Національний фармацевтичний університет (м. Харків, Україна) 
Напрями удосконалення механізму управління прибутком  підприємства 
 

60. Фаталієв Е.З.,  студент 6-го курсу, спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Науковий керівник: Мороз С.Г., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 
Національний фармацевтичний університет (м. Харків, Україна) 
Дослідження методичного інструментарію аналізу зовнішнього середовища підприємства 
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61. Фролова Е.С., студентка 4 курса, группа 9 МкЛк, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: старший преподаватель Пузыревская А.А., кафедра экономической теории и 
маркетинга 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Теория когнитивного диссонанса в моделировании поведения потребителей 

 
62. Хачатрян А. А., студентка 6 курсу, група МО-6, факультет промислової фармації, управління та 

адміністрування 
Науковий керівник: Зоідзе Д.Р., к.е.н., доцент 
Національний фармацевтичний університет (м. Харків, Україна) 
Особливості організації кадрової політики на підприємствах залізничного транспорту України 
 

63. Щербина Н.М., студентка 5 курсу, група УП-111, факультет життєдіяльності, природокористування і 
туризму 

Науковий керівник: Холодницька А.В., к.е.н., доцент 
Навчально – науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Оцінювання персоналу в системі менеджменту підприємств 
 

64. Якимчук А.Ю., студентка 3 курса, группа 1371-л, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Немогай Н.В., к.т.н., доцент, кафедра маркетинга и логистики 
Гомельский филиала Международный  университета «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь) 
Основы управления цепочками поставок 

65. Якушев О.В., аспірант, викладач кафедри менеджменту 
Науковий керівник: Журба І.О,  к.е.н., доцент 
Черкаський державний  технологічний університет (м. Черкаси, Україна) 
Розвиток регіону на основі впровадження моделі інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ 
 

66. Ямчук Г. М., студентка 3 курсу, група МТУ-213, факультет міжнародного туризму та управління 
Науковий керівник:  Плинокос Д.Д., к.е.н. 
Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна) 
 Питання етики при формуванні кадрової політики підприємства 
 

67. Янкович Т.Д., студентка 3 курса, группа 1371-Л, факультет Экономики и права 
Научный руководитель: Немогай Н.В., к.т.н., доцент, кафедра маркетинга и логистики 
Гомельский филиала Международный  университета «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь) 
Контроллинг как элемент управления логистической системой на предприятии 
 

68. Яценко С.М., студентка 3 курсу, група Ф-132, факультет фінансово-економічний  
Науковий керівник: Пшенична Т.М., к.е.н., доцент, кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Роль мерчандайзингу в маркетинговій діяльності 
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7    СЕКЦІЯ  

Актуальні питання теорії та практики застосування інформаційних технологій і математичних методів та 
моделей в економіці 

 Актуальные вопросы теории и практики применения информационных технологий и математических методов 
и моделей в экономике 

Current issues of the theory and practice of application of information technologies and mathematical methods and 
models in economics 

 
 

1. Алека А.О., студентка 5 курсу, група МФ 1-15, факультет фінансів і кредиту 
Науковий керівник: Пантєлєєва Н.М., к. т. н., доцент 
 Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Динамічна оцінка фінансової стійкості банку 
 

2. Белькина П.В., студентка 5 курса, специальность МК, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Жук Д.А., старший преподаватель 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Неэтичные методы продвижения в интернете и законодательство Беларуси 
 

3. Бобович А.П., к.э.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Информационная корпоративная система Белкоопсоюза 
 

4. Віктор Т.М., пом. судді, магістр держ. упр., Господарський суд Чернігівської області 
Науковий керівник: Оліфіренко Л.Д., д-р держ. упр., професор, 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Впровадження АРМ в органах судової влади України 
 

5. Герасимец А.С., студент 2 курса, группа 4эо, факультет предпринимательства и управления 
Научный руководитель: Морозова И. М., к.ф-м.н., доцент 
Белорусский государственный аграрный технический университет (г. Минск, Беларусь) 
О некоторых вопросах создания сельскохозяйственного холдинга 
 

6. Герасимец А.С., студент 2 курса, группа 4эо, факультет предпринимательства и управления 
Научный руководитель: Станкевич И.И., ст. преподаватель 
Белорусский государственный аграрный технический университет 
 (г. Минск, Республика Беларусь) 
Автоматизация деятельности предприятия с помощью «1С: Предприятие. Управление птицефабрикой» 
 

7. Готько Е.Р., студентка 5 курса, специальность МК, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Жук Д.А., старший преподаватель 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Использование социальных сетей с целью рекламы и продажи мебели  

 
8. Дерій Ж.В., д.е.н., доцент, зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Зосименко Т.І., к.е.н., доцент, кафедра теоретичної та прикладної економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Обґрунтування вибору інструментарію для вимірювання ефективності економічних реформ у контексті 
європейської інтеграції 
 

9. Дідовець М. В., студентка 3 курсу, група А-131,  
факультет життєдіяльності природокористування і туризму 
Науковий керівник: Черствий С. М., к.с - х.н; доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Вплив попередника на урожай картоплі та родючість ґрунту 
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10. Dolhunin M. Y., fourth-year student, group ЕП-12, faculty of economics  

Scientific Аdvisor: assistant lecturer Liashchenko O.V. 
Kharkiv Institute of  Trade and Economics 
Kyiv National University of  Trade and Economics  (Kharkiv, Ukraine) 
The global information technology and economies 
 

11. Жук Д.А., старший преподаватель 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 

Новицкая H. В., магистр 
Белорусский государственный университет (г.Минск, Беларусь) 
Методы монетизации некоммерческих сайтов 
 

12. Костирко К. В., студенка 4 курсу, група А-121, факультет житєддіяльності, 
 природокористування і туризму 
Науковий керівник: Черствий С.М., к.с\г.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Удосконалення  технології   вирощування  кукурудзи  на  зерно  у ДП « Зернятко»      
с. Жовтневе   Менського  району  
 

13. Латунова К.Б., к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин 
ПВНЗ «Інститут сходознавства і міжнародних відносин 
«Харківський колегіум» (м. Харків, Україна) 
Особливості оцінювання кредитоспроможності корпоративних позичальників банку 
 

14. Легчекова Е.В., к. ф.-м. н., доцент  
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации  (г. Гомель, Беларусь) 

Титов О.В., к. ф.-м. н., доцент 
ГУО «Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь (г. Гомель, Беларусь) 
О целесообразности использования MS Excel для составления финансовой отчетности 
 

15. Міщенко Т.С. студентка 3 курсу, група ЕКК-131, обліково-економічний факультет, 
Злобіна О.В., ст. викладач 

Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Технологія «Розумний будинок» 
 

16. Моісєєв О.В., Отрох В.П., студенти гр. ЕКК-131, Злобіна О.В., ст. викладач 
Навчально-науковий інститут економіки  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)                                                                                    
Системи відеоспостереження 
 

17. Моисеева Т.М., к.т.н., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет  потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь) 
Анализ программного обеспечение, используемого для составления  
отчетности в формате международных стандартов финансовой отчетности 
 

18. Савченко Р.Г., студент 5 курсу, група МФ-215, факультет фінансово-кредитний 
Науковий керівник: Ребрик Ю.С.,к.е.н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Методичні аспекти оцінювання фінансової стійкості підприємств 
 

19. Тупота В.І., студент 5 курсу, група МФ 1-15, факультет фінансів і кредиту 
Науковий керівник: Пантєлєєва Н.М., к. т. н., доцент 
Черкаський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Черкаси, Україна) 
Інтегральна оцінка достатності ресурсного потенціалу сучасного банку 
 

20. Цап Е.Р., студентка 5 курса, специальность МК, инженерно-экономический факультет 
Научный руководитель: Жук Д.А., старший преподаватель 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск, Беларусь) 
Логика ранжирования сайтов в поисковых системах  
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21. Юрченко-Титаренко А.Ю., студент 3 курса,  группа АФМ механико-математического факультета    

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (г. Киев, Украина)  
Научный руководитель: Марченко Н.А.,к.е.н. доцент  
Черниговский национальный технологический университет (г. Чернигов, Украина) 
Оценка кредитоспособности заемщика с использованием ROC - анализа 
 

22. Якосенко М.С., студент 4 курсу, група ЕКК-121, обліково-економічний факультет,  
Злобіна О.В., ст. викладач 

Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Застосування штучних нейронних мереж у фінансовій сфері 
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