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Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Україна та Білорусь у просторі різновекторних торговельних режимів та економічних 
союзів 
 

16. Козловська С.В., студентка 2 курсу, гр. ФЕБ-151, факультет фінансово-економічний 
Полковниченко С.О., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні 
 

17.  Козлянченко О.М., здобувач кафедри економічної теорії 
Науковий керівник: Савченко В.Ф., д.е.н., професор кафедри економічної теорії,  
засл. економіст України  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Інтеграційні процеси як дієвий інструмент антикризового регулювання національної 
економіки 
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18. Копытов Р.А., Dr.sc.ing, профессор, 

Камфорина О.О., Mg Oec, 
Третьяков А.А., магистрант курса «Управление предприятием», 

Высшая школа информационных систем менеджмента (г. Рига, Латвия) 
Оценка устойчивости организации в составе полномасштабного контура стратегического 
управления 
 

19. Кравець О.В., студентка гр. УП-151, факультет життєзабезпечення, 
природокористування і туризму 
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Актуальні проблеми транскордонного співробітництва України в контексті євроінтеграції  

 
20. Концелидзе Д. Д., студент 4 курса 

Научный руководитель: Гечбаия Б.Н., доктор экономики, профессор 
Батумский государственный университет им. Шота Руставели (г. Батуми Грузия) 
Конкурентоспособность аграрного сектора Грузии на современном этапе 
 

21. Левківський О.В., аспірант, 
Науковий керівник: Дерій Ж.В., д.е.н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Вплив прямих іноземних інвестицій на результати інноваційної діяльності приймаючої 
країни 
 

22. Литвин Є.К., студент 2 курсу, гр.ФСГ-151, фінансово-економічний факультет 
Полковниченко С.О., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Домогосподарство як важливий суб’єкт економіки України 
 

23. Лямзіна О.Г., студентка гр. ТЗ-151, факультет життєзабезпечення, 
природокористування і туризму 
Мекшун Л.М.,  к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності в Україні 
 

24. Мініна О.В., к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Екологічна економіка: пошук шляхів подальшого розвитку 
 

25. Мельник О.Г., здобувач 
Науковий керівник: Гонта О.І., д.е.н., професор 
Особливості соціалізації людей з обмеженими фізичними можливостями в умовах 
інформаційної економіки 
 

26. Панчошна Я.В., студентка гр. ТЗ-152, факультет життєзабезпечення, 
природокористування і туризму 
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Проблеми становлення ринку землі в Україні 
 

27. Petrovskaya A. S., gr. st. 
Scientific adviser: Butko M.P., professor 
 Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine) 
Renewable energy – a way to energy independence 
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28. Полегенько В.М., студентка гр. ТЗ-151, факультет життєзабезпечення, 

природокористування і туризму 
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Cучасний стан та  перспективи європейської інтеграції України 
 

29. Ракитская А.А., старший преподаватель кафедры экономики и финансов 
Гомельский  филиала Международного университета «МИТСО» 
 (г. Гомель, Республика Беларусь)  
Проблема оценки эффективности санаторно-курортной деятельности 
 

30. Ридзель Ю.М., старший викладач кафедри фізичної реабілітації,  
Забаштанський М.М., к.е.н., доцент 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Державне регулювання охорони здоров’я в Чернігівській області 
 

31. Рысева К.В., студентка 4 курса,гр.1371-Ф, факультета экономики и права 
Научный руководитель: Очкольда И.И.,ст. преподаватель 
Международный университет «МИТСО» (г. Гомель, Республика Беларусь) 
Увеличение прибыли ОАО «Белагропромбанк» путем расширения клиентской базы за 
счет улучшения условий кредитования «на строительство» 
 

32. Середюк І.О., студентка 2 курсу, гр. ФЕБ-151, факультет фінансово-економічний, 
 Полковниченко С.О., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Особливості підприємництва в аграрному секторі економіки України 
 

33. Симоненко Т.М., студентка гр. УП-151, факультет життєзабезпечення, 
природокористування і туризму, 
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Роль управління персоналом в роботі підприємства 
 

34.  Cиротюк Ю.І.,магістр, гр. ЕкСГ 6.5.МОз, факультет географії  
Науковий керівник: Маковецька Л.О., к.г.н.,доцент  
Східноєвропейський  національний університет імені Лесі Українки ( м. Луцьк, Україна) 
Промисловість, як складова комплексного розвитку економіки Шацького району 
Волинської області 
 

35. Сніцаренко О.М., студентка 4 курсу, гр. УП-131, факультет життєдіяльності, 
природокористування і туризму 

Науковий керівник: Борисенко Л. І., старший викладач 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Стан та напрями покращення функціонування ринку праці Чернігівської області 
 

36. Сотниченко М.Д., студентка гр. ТЗ-152, факультет життєзабезпечення, 
природокористування і туризму, 
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Тінізація економіки України та шляхи її зменшення 
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37. Тимошенко О.В., студент 4 курсу, гр. УП-132, факультет життєдіяльності, 

природокористування і туризму 
Науковий керівник: Борисенко Л.І., ст. викладач 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Безробіття молоді в Україні 
 

38. Шадура-Никипорець Н.Т., к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Сталий розвиток харчової промисловості України: екологічний аспект 
 

39.  Шитикова С.Ф., студентка 4 курса, гр.1371 Ф, факультета экономики и права  
Научный руководитель: Очкольда И.И., старший преподаватель  
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»  
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами ОАО 
«Белгропромбанк» путем организации выдачи кредитов под рефинансирование уже 
существубщих потребительских кредитов 
 

40. Янушкевич К.С., студентка 4 курса, гр. 1371- Ф, факультет экономики и финансов 
Научный руководитель: Очкольда И.И., старший преподаватель 
Гомельский филиал «Международный университет «МИТСО»» » (г. Гомель, Республика 
Беларусь) 
Организация производства нового вида продукта, направленная на освоение нового 
рынка и увеличение продаж для ООО «ЭдвисПАК» 
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2   СЕКЦІЯ / SECTION 
 

Детермінанти інноваційного розвитку національної економіки 
Детерминанты инновационного развития национальной экономики 
Determinants of innovative development of national economy 
 

1. Абакуменко О.В., д.е.н., професор,  
Лук’яшко П.О., к.е.н., доцент,  
Дубина М.В., к.е.н., доцент 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Особливості розвитку енергетичного сектору України 
 

2. Баранець А.А., студентка 4 курсу, група ФК-132, фінансово-економічний факультет 
Науковий керівник: Жарій Я.В., к.т.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Банківський товар та його зв’язок з іншими поняттями банківської діяльності 
 

3. Гладун Т.В., студентка 3 курсу, група БО-141, факультет обліково-економічний  
Науковий керівник: Клименко О.М., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Закордонний досвід розвитку ПТНЗ 
 

4. Дупеенко Н.А., студентка 5 курса, группа 1271-З, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Коваленко С.А., к.с.-х.н., доцент 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»  
(г. Гомель, Республика Беларусь)  
Роль затрат в формировании себестоимости продукции промышленной организации 
 

5. Емельянова Е.С., студентка 4 курса, гр. 1371Л, факультет экономики и права 
Научный  руководитель: Шестакович Н.Н., старший преподаватель 
Международный университет «МИТСО» (г. Гомель, Беларусь) 
Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Республике Беларусь 
 

6. Кадовба Е.А., аспирантка 2-го года обучения кафедры экономики и управления, 
экономический факультет 
Научный руководитель: Дорина Е.Б., д.э.н., профессор 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
Инновационное развитие регионов Республики Беларусь: цели, условия и показатели 
 

7. Лавренко Ю.О., студентка 5 курсу групи МУПп-161 факультет життєдіяльності, 
природокористування і туризму 
Науковий керівник: Забаштанський М.М., канд. ек. наук, доцент  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Перспективи вдосконалення підбору персоналу в умовах праценадлишкового ринку  
праці та інноваційного розвитку 
 

8. Лисенко Н.В., аспірант, Лисенко І.В., к.е.н. 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Вплив кластерів енергоефективності на екологічну безпеку України 
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9. Лопанова В.С., старший преподаватель, кафедра экономической теории и мировой 

экономики  
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Направления совершенствования национальной инновационной системы Республики 
Беларусь: методический аспект 
 

10. Пустовойт Д.В., студентка, група Ф-141, фінансово-економічний факультет 
Науковий керівник: Савченко В. Ф., д.е.н., проф., засл. ек. України  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств України 
 

11. Садчикова І.В., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Фактори та умови інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіонів України 
 

12. Шпомер Т.О., аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Науковий керівник: Ільчук В.П., д.е.н., проф. 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Інвестиційне забезпечення розвитку інноваційних процесів АПК України 
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3    СЕКЦІЯ / SECTION 

Фінансова політика: сучасні проблеми та перспективи вдосконалення 

Финансовая политика: современные проблемы и перспективы совершенствования 

Financial policy: current issues and prospects of improvement 

 
1. Бардашевич А.М., магистрант, кафедра финансов и кредита  

Научный руководитель: Башлакова О.С., к.э.н., доцент 
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Финансирование малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь: 
современные проблемы и перспективы 
 

2. Бородина Е.И., магистрант, кафедра финансов и кредита  
Научный руководитель: Башлакова О.С., к.э.н., доцент 
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Финансовые инструменты снижения риска в кредитном портфеле банка 
 

3. Вершняк Н.Л., студентка 4 курсу, група ФК-132, фінансово-економічний факультет  
Науковий керівник: Абакуменко О.В., д.е.н., професор 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Інвестиційна діяльність пенсійних фондів в провідних країнах світу: сучасні тренди та 
проблеми 
 

4. Глушакова Я.И., студентка 4 курса, группа 1371-ф, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Шевцова Е.И., к.э.н., доцент 
Международный университет «МИТСО», Гомельский филиал (г. Гомель, Республика Беларусь) 
Анализ прибыли организаций Республики Беларусь (на материалах ЗАО «Добрушский 
фарфоровый завод») 
 

5. Губко Н.В., студентка 3 курсу, група ФК-142, економічний факультет 
 Науковий керівник: Парубець О.М., к.е.н., доцент 
 Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
 Аналіз сучасного стану та структури  державного боргу України і країн ЄС 
 

6. Дедюхіна Н.Ю., студентка 5 курсу, група МОАн-161, обліково-економічний факультет 
    Расулова Я.І., студентка 5 курсу, група МОАн-161, обліково-економічний факультет 

Науковий керівник: Клименко О.М., к.е.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах і класифікація її чинників 
 

7. Демченко М.Ю., к.е.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Валюта кредитування як індикатор валютної безпеки України 
 

8. Долгополов М.Г., студент 4 курсу, група Ф-131, фінансово-економічний факультет 
Науковий керівник: Марченко Н.А., к.е.н, доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Джерела фінансування малого підприємництва в Україні 
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 9. Долгополов М.Г., студент 4 курсу, група Ф-131, фінансово-економічний факультет 

Науковий керівник: Лук`яшко П.О., к.е.н, доцент 
Навчально-науковий інститут економіки 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Приватне податкове адміністрування: історія та перспектива розвитку 
 

10. Католикова Д.С., студентка 2 курса, гр. ФК-21, экономический факультет 
Научный руководитель: Башлакова О.С., к.э.н., доцент 
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины(г. Гомель, Беларусь) 
Актуальные вопросы перехода Республики Беларусь на международные стандарты 
финансовой отчетности в банковской сфере 
 

11. Копытова Н.Р., студентка 4 курса, Кафедра менеджмента 
Научный руководитель: Копытов Р.А., Dr.sc.ing, профессор 
Высшая школа информационных систем менеджмента (г. Рига, Латвия) 
Коэффициент ROI как связующее звено финансовых схем долгосрочного планирования и 
краткосрочного контроля 
 

12. Краснянська Ю.В., студентка 3 курсу, група ФК-141, фінансово-економічний ф-т 
Науковий керівник: Парубець О.М., к.е.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Еволюція формування фінансів комунального сектору економіки України 
 

13. Кузьменко Г.В., студентка 5 курсу, група МФПн-161, ф-т фінансово-економічний, 
Лук’яшко П.О., к.е.н., доцент 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Саморегулівні організації на фінансовому ринку 
 

14. Маркова О.Л, Михайлюк Т.О., студентки 4 курсу,  група ФК-132, факультет 
фінансово-економічний 
Науковий керівник: Жарій Я.В., к.т.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Трансформація світової валютної системи 
 

15. Морозов Д.В., магистрант, кафедра финансов и кредита  
Научный руководитель: Башлакова О.С., к.э.н., доцент 
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Депозитная и кредитная политика белорусских банков: современные проблемы и 
перспективы 
 

16. Мостова Ю.В., студентка 5 курсу, група МФПн-161, фінансово-економічний факультет,  
Абакуменко О.В., д.е.н., професор 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Зарубіжний досвід  організації системи гарантуванняя вкладів фізичних осіб 
 

17. Нештак К.О., студентка 4 курсу, група ФК-132, факультет фінансів, банківської справи 
та страхування  
Науковий керівник: Ворона О.М., бухгалтер 
ТОВ "Чернігівські інсталяційні системи" 
Питання пошуку заходів із належного управління державним боргом України 
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18. Ободнюк О.А., аспирант, кафедра финансов и кредита  

Научный руководитель: Башлакова О.С., к.э.н., доцент 
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Проблемы выявления теневой экономики с использованием декларирования доходов 
физических лиц 
 

19. Рябець О.О., студент 5 курсу, Група КБс-161, обліково-економічний факультет 
Науковий керівник : Міщенко М.В., к.т.н., доцент 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Напрями фінансової стабілізації економіки на сучасному етапі розвитку України 
 

20. Сенько К.І., студентка 6 курсу, група МФК-112, факультет фінансово-економічний 
Науковий керівник: Коваленко Л.О., к.е.н., професор  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Проблеми платоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах економічної 
кризи 
  

21. Середюк І.О., студентка 2 курсу, група ФЕБ-151, фінансово економічний факультет 
Науковий керівник: Парубець О.М., к.е.н., доцент  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Дослідження стану грошового обороту в Україні 
 

22. Цалко Ю.Н., магистрант, кафедра финансов и кредита  
Научный руководитель: Иванова Т.И., ст.преподаватель 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Зарубежный опыт разработки и реализации амортизационной политики и возможность 
его практической реализации на предприятиях машиностроения Республики Беларусь 
 

23. Шоломій А.В., студентка 5 курсу, група МФКн-161, фінансово-економічний факультет 
Науковий керівник: Лисенко І.В., к.е.н.  
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Проблеми фінансової політики розвитку агробізнесу в Україні та методи її оптимізації 
 

24. Ярош Е.В., старший преподаватель, кафедра финансов и кредита, экономический 
факультет 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь) 
Финансовый инновационный потенциал и инновационная конкурентоспособность 
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4    СЕКЦІЯ / SECTION 
 
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. Акименко О. Ю., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту, 
Жолобецька М. Б., аспірант 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Вплив організації бухгалтерського процесу на формування якісної фінансової звітності 
 

2. Андросенко О. О., канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Облікове забезпечення управління витратами 
 

3. Андрусів Н. І., студентка 4 курсу, група  ОА-43, Інститут економіки і менеджменту 
Науковий керівник: Лемішовська О. С., канд. екон. наук, ст. викладач кафедри обліку та 
аналізу 
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна) 
Спрощена система оподаткування: суть, переваги та недоліки 
 

4. Атрощенко А. П., Тертишнік І. М., студентки 4 курсу, група ОА-131, обліково-
економічний факультет 

Науковий керівник: Іванова Л. Б., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Порівняльний аналіз публічної звітності окремих підприємств: галузевий аспект 
 

5. Бабко І. С., студентка 4 курсу, група БО-131, обліково-економічний факультет  
Науковий керівник: Гоголь Т. А., д-р екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Порівняльний аналіз відображення фінансового стану в зарубіжних країнах та в Україні 
 

6. Борщ М. О., студентка 4 курсу, група БО-131, обліково-економічний факультет 
Науковий керівник: Гоголь Т. А., д-р екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Становлення системи бухгалтерського обліку в Японії 
 

7. Гажій А. В., Руденкова С. В., студентки 5 курсу, група МОАн-161, обліково-
економічний факультет, 
Гливенко В. В., канд. екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Важливі аспекти ефективної реалізації управлінських рішень на підприємстві 
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8. Дупеенко Н. А., студентка 5 курса, группа 1271-З, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Коваленко С. А., канд. с.-х. наук, доцент 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»  
(г. Гомель, Республика Беларусь)  
Методы управления затратами и условия их применения 
 

9. Мінченко С. С., студентка 5 курсу, група МОАн-161, обліково-економічний факультет, 
Гливенко В. В., канд. екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Аналіз прийняття рішень стосовно оптимізації витрат 
 

10. Наумович А. Н., магистрант 
Научный руководитель: Гудкова Е. А., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета 
в сельском хозяйстве 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. Горки, Республика Беларусь) 
Значение внутрихозяйственного контроля в повышении эффективности деятельности 
организации 
 

11. Перетятько Ю. М., канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Амортизація основних засобів: бухгалтерський та податковий аспект 
 

12. Плющ О. В., студентка 3 курсу, група ОА-141, обліково-економічний факультет, 
Нехай В. А., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Особливості нарахування амортизації на сільськогосподарську техніку 
 

13. Раєвич О. В., студентка 5 курсу, група МОАн-161, обліково-економічний факультет  
Науковий керівник: Клименко О. М., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Антикризовий менеджмент в умовах глобалізації 
 

14. Ремесник В. О., студентка 4 курсу, група БО-131, обліково-економічний факультет 
Науковий керівник: Гоголь Т. А., д-р екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Розвиток бухгалтерського обліку і оподаткування в Швеції 
 

15. Росохач О. В., студентка 4 курсу, група БО-131, обліково-економічний факультет 
Науковий керівник: Гоголь Т. А., д-р екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Особливості організації бухгалтерського обліку в США 
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16. Сидоренко О. О., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Окремі аспекти обліку забезпечень за обтяжливими контрактами 
 

17. Скосир Ю. М., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту, 
Сидоренко О. О., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Особливості судово-бухгалтерської експертизи порушень, пов’язаних з ухиленням від 
сплати податків 
 

18. Тертишнік І. М.,студентка 4 курсу, група ОА-131, обліково-економічний факультет 
Науковий керівник: Волот О. І., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Порівняльний аналіз основних моделей бухгалтерського обліку та звітності 
 

19. Труба А. В., студентка 3 курсу, група ОА-141, обліково-економічний факультет 
Науковий керівник: Нехай В. А., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Управління виробничими ризиками підприємства 

 
20. Чудійович С. Я., студентка 4 курсу, група ОА-43, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник: Лемішовська О. С., канд. екон. наук, ст. викладач кафедри обліку та 
аналізу 
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна) 
Вплив методів ведення бухгалтерського обліку на управління витратами підприємств 

 
21. Шульга С. В., канд. екон. наук, доцент 

Національна академія статистики, обліку і аудиту (м. Київ, Україна) 
Виклики розвитку аудиторського ринку в Україні 
 

22. Ющенко Н. Л., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту, 
Товкач В. В., студент 3 курсу, група ОА-141, обліково-економічний факультет 

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна) 
Підвищення якості державної статистичної діяльності як необхідна умова подальшої 
міжнародної інтеграції України 
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5    СЕКЦІЯ / SECTION 
 

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 
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природокористування і туризму  
Науковий керівник: Андрєєва Г. П., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Розвиток екологічного туризму в країнах Західної Європи 
 

21. Паркалова Е.П., студентка 3 курса, группа 1472-П, факультет экономики и права 
Научный руководитель: Дорняк А.Л., ст.пр. 
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» Гомельский филиал (г. Гомель, Беларусь) 
Правовая культура туризма: штрафы за административные правонарушения 
 

22. Передерій О.А., студентка 4 курсу, група Т-131, факультет життєдіяльності,  
природокористування і туризму 
Науковий керівник: Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Освітній потенціал екологічного туризму 
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23. Платонов А.С., студент 5 курсу, група МТп-161, факультет життєдіяльності,  

природокористування і туризму  
Науковий керівник: Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Розвиток фестивального туризму в Чернігові 
 

24. Сотниченко М.Д., студентка 2 курсу, група Т-152, факультет життєдіяльності,  
природокористування і туризму 
Науковий керівник: Алєшугіна Н.О., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Стан та проблеми розвитку готельного господарства України 
 

25. Ювженко В.А., студентка 5 курсу, група МТп-161, факультет життєдіяльності,  
природокористування і туризму  
Науковий керівник: Андрєєва Г.П., к.е.н., доцент 
Навчально-науковий інститут управління та адміністрування 
Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)  
Розвиток індустріального туризму в Україні 
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ  

 
 

 
 
 
 

V Міжнародна науково-практична  
інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих учених 

 
 

«Інноваційний розвиток інформаційного суспільства:  
економіко-управлінські,  правові та соціокультурні аспекти» 

 
 
 

23 грудня 2016 року 
 
 

ПРОГРАМА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1. 
Чернігівський національний технологічний університет 

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка 95. 
 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
серія ДК № 4802 від 01.12.2014 р. 
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