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Секція №1 

Менеджмент та маркетинг в умовах транзитивної економіки 

 

Голова: Кондратенко Н.О., доктор економічних наук, 

професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства  
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Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

 
1. Алхатіб Файсал, аспірант кафедри менеджменту і 

публічного адміністрування Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Складові 

інтегрованої моделі адаптивного управління підприємствами 
2. Баламут Г.С., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та бізнесу Державного біотехнологічного університету. 

Ризикостійкість торговельного підприємства: оцінка та 
доцільність застосування  
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маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького 
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адміністрування Сумського національного аграрного 
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адміністрування Сумського національного аграрного 
університету. Теоретичні аспекти формування системи 

адміністративного менеджменту підприємства 
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університет міського господарства імені О.М. Бекетова; науковий 

керівник -  Новікова М. М., доктор економічних наук, професор, 
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Бекетова. Оцінка кризового стану підприємств в умовах 
транзитивної економіки 

10.  Ведмідь Д.Ю., магістр Харківського національного 

університет міського господарства імені О.М. Бекетова;  науковий 
керівник - Шевченко В.С., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Методи регулювання інформаційних потоків в 
комунікаційному процес на підприємстві  

11.   Великих К.О., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Розробка та впровадження стратегії  управління 

маркетингом в умовах транзитивної  економіки 

12.   Волкова М.В., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Організаційні аспекти управління маркетинговою 
діяльністю підприємства  
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13.   Волошан  М.О., старший лаборант кафедри менеджменту 
і публічного адміністрування Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Аналіз 

закордонного досвіду менеджменту промислових підприємств  

14.   Гаджук М.О., здобувач PhD Хмельницького 

національного університету. Маркетингова складова 

ефективності мережевого співробітництва підприємницьких 

структур 
15.   Гарбузюк В.В., кандидат медичних наук, докторант 

кафедри менеджменту та адміністрування Хмельницького 

національного університету; Гавловська Н.І., доктор 
економічних наук, професор кафедри менеджменту та 

адміністрування Хмельницького національного університету; 

Захарчук Н.М., аспірант Хмельницького національного 
університету. Гнучке управління проєктами з позиції 

безпекоорієнтованого управління 

16.  Геллер В.Р., магістр  кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова; науковий керівник – 

Калашнікова Х.І., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. System of indicators for monitoring the labor potential of 

Ukrainian enterprises in a transitional economy 
17.  Догадіна В.Ю., доктор філософії, директор Харківського 

інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 

персоналом». Напрями підвищення ефективності управління 

освітніми послугами в Україні 
18.   Запорожець Г.В., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства  
імені О.М. Бекетова. Управління інвестиційною діяльністю 

підприємства в умовах транзитивної економіки 

19.   Іванов М.Є., аспірант Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку НАН України.  Аналіз існуючих 
підходів до управління проектними ризиками в ІТ-компаніях 

20.   Каштальян О.В., здобувач PhD  Хмельницького 

національного університету; Пріоритетні завдання 
технологічного розвитку  промислових підприємств України в 

післявоєнний період 
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21.   Ковальчук В.М., аспірант кафедри економічної теорії, 
менеджменту і маркетингу Національного університету 

«Острозька академія». Організаційне забезпечення стратегії 

управління комунікаціями у закладах вищої освіти 
22.   Кондратенко Н.О., доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Реалізація управлінських рішень 
промисловими підприємствами України в умовах транзитивної 

економіки 

23.   Котов Б.В., аспірант кафедри підприємництва і торгівлі 
Національного університету «Одеська політехніка». Розвиток 

концепції ризик-менеджменту 

24.   Краснокутський Є.С., аспірант Харківського 
національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Проблеми та перспективи управління якістю 

послуг підприємств залізничного транспорту 

25.   Кущ А.О., здобувач вищої освіти  Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського; 

науковий керівник – Збиранник О.М., старший викладач кафедри 

бізнес адміністрування маркетингу та туризму Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського.  

Інтернет-маркетинг як сучасний інструмент просування бізнесу 

26.   Левковська Л.В.,  доктор економічних наук, завідувач 
відділу економічних проблем водокористування Державної 

установи «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України». Особливості управління економічною 

безпекою підприємств України 
27.  Линенко А. В., кандидат економічних наук, доцент  

Запорізького національного університету; Солоненко І. Р. 

студентка Запорізького національного університету. 
Актуальність маркетингу під час воєнного стану в Україні 

28.   Магац Н.С., аспірантка  ДУ «Інститут ринку і економіко-

екологічних досліджень НАН України»; науковий керівник –  

Хумарова Н.І., доктор економічних наук, професор ДУ «Інститут 
ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України». 

Критерії оцінки соціальної відповідальності підприємств 

водопровідно-каналізаційного  господарства  
29.   Матюх С.А., кандидат економічних наук, доцент,  ректор 

Хмельницького національного університету; Рудніченко Є.М., 
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доктор економічних наук, професор, декан факультету управління, 
адміністрування та туризму Хмельницького національного 

університету; Кривдик М.О., аспірант Хмельницького 

національного університету. Аналіз методологій гнучкого 
управління 

30.    Москаленко Є.С., магістр Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; науковий 

керівник – Кондратенко Н.О., доктор економічних наук, професор 
кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Особливості управління страховими 
компаніями України  

31.   Нагара  М.Б., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

міжнародного туризму і готельного бізнесу Західноукраїнського 
національного університету. Зарубіжний досвід формування 

циркулярних систем 

32.   Небога Т.В., кандидат економічних наук, старший  

науковий співробітник відділу інтеграції науки, освіти та бізнесу 
ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН 

України»; Голікова О.С., PhD (Economics), науковий 

співробітник відділу економічного регулювання 
природокористування ДУ «Інститут ринку і економіко-

екологічних досліджень НАН України». Формування системи 

мотивації соціально-відповідального бізнесу в сучасних умовах 
33.   Нестор О.Ю., кандидат економічних наук, науковий 

співробітник відділу регіональної фінансової політики Державна 

установа «Інститут регіональних  досліджень ім. М. І. Долішнього 

НАН України», м. Львів.  Особливості управлінських активів 
територіальної громади 

34.   Новікова М. М., доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування 
Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Система управління кадровим потенціалом 

підприємства в умовах транзитивної економіки 

35.   Новоселецька А.О., аспірант кафедри економічної теорії, 
менеджменту і маркетингу Національного університету 

«Острозька академія». Управління конкурентоспроможністю 

страхового ринку України 
36.   Решміділова С.Л., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу і торговельного підприємництва 
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Хмельницького національного університету. Маркетинговий 
підхід до формування асортиментної політики підприємства (на 

прикладі ТДВ «Городоцьке») 

37.   Романенко А.В., магістр Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова; науковий 

керівник - Боровик М.В., доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова. Теоретичні засади  управління економічним 

потенціалом організації  

38.   Рудніченко Є.М., доктор економічних наук, професор, 
декан факультету управління, адміністрування та туризму 

Хмельницького національного університету; Гавловська Н.І., 

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та 
адміністрування Хмельницького національного університету; 

Гарбузюк О. О., аспірант  Хмельницького національного 

університету. Інноваційний розвиток: теоретичний базис 

39.   Сидоров О.А., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри аналітичної економіки та менеджменту 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Криза підприємства: теоретичний аспект  
40.   Таран  О.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного 

біотехнологічного університету. Особливості стратегічного 
управління  в сфері публічного адміністрування 

41.   Таранець Я.С., магістр Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; науковий 

керівник – Кондратенко Н.О., доктор економічних наук, професор 
кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Особливості прийняття управлінських 
рішень на підприємстві 

42.   Тельнов А.С., доктор економічних наук, професор 

кафедри маркетингу і торговельного підприємництва 

Хмельницького національного університету; Тенденції 
трансформації HR-маркетингу на промисловому підприємстві 

43.   Тімченко О.Д., доцент кафедри економіки та бізнесу 

Державного біотехнологічного університету. Створення 
конкурентних переваг українського ритейлу  
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44.   Троян В.І., доктор філософії з управління та 
адміністрування, асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова;  Економічний аналіз – 
інструмент в управлінні підприємством 

45.   Троян В.І., доктор філософії з управління та 

адміністрування, асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова; Скітікова Н.О., 

студентка Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. Делегування повноважень, як 
спосіб підвищення особистої ефективності менеджера в 

управлінні персоналом 

46.   Троян В.І., доктор філософії з управління та 
адміністрування, асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова; Моісеєнко К.Є., 

студентка Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова. Удосконалення системи 

мотивації персоналу на підприємстві 

47.   Тюріна Н.М., кандидат економічних наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту та адміністрування  

Хмельницького національного університету; Назарчук Т.В., 

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та 
адміністрування Хмельницького національного університету; 

Зміни як об’єктивний процес розвитку організації 

48.  Чайківська В.О., аспірантка Західноукраїнського 

національного університету м. Тернопіль. Трансформація 
управлінського механізму підтримки іміджу місцевого органу 

влади в умовах сучасних загроз  

49.   Чеботарьов  Є.В., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки, маркетингу та підприємництва ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 

м. Полтава; Красільнік  М.О., студентка ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава. 
Маркетинг у соціальних мережах: ідентифікація поняття, 

можливості та перспективи провадження 

50.   Чеботарьова  Н.М., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки, маркетингу та підприємництва ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 
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м. Полтава; Серебрякова Є.О., студентка ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава. 

Маркетинг-менеджмент безпеки як новий міждисциплінарний 

напрям сучасної науки  
51.   Черкашина Т.С., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри державного управління, публічного адміністрування та 

економічної політики Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. Регіональні особливості 
диференціації доходів населення у ринковій економіці України 

52.   Швед А.Б., кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 
національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Технологія реалізації управлінських рішень 

щодо економічного розвитку регіонів України 
53.   Шевченко В.С., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Визначення специфічних особливостей управління 
персоналом підприємств малого бізнесу 

54.  Шишко Ж.М., аспірантка Західноукраїнського 

національного університету м. Тернопіль. Загрози реалізації 
технологій менеджменту виробництва екологічно чистої 

продукції в Україні 

55.   Штапаук Г.П., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки, маркетингу та підприємництва ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; 

Сергієнко М.С., студент ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Значення стратегічного 
маркетингу для підприємства, діючого в умовах транзитивної 

економіки 
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Секція №2 

Сучасні технології публічного управління та адміністрування 

 
Голова: Гайдученко С.О., доктор наук з державного 

управління, професор кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова 

Секретар: Лях Ю.І., доктор філософії, старший викладач 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова 

 

1.  Беднарчук В.В., магістр Львівського національного 
університет імені Івана Франка; науковий керівник – Петик Л.О., 

кандидат економічних наук, доцент Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Теоретичні основи здійснення 

публічних закупівель 

2. Бєльська Т.В., доктор наук з державного управління, 

професор  кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 
імені О. М. Бекетова. Пріоритети та інструменти соціального 

розвитку територіальних громад в Україні 

3.  Біль М.М., доктор економічних наук, старший науковий 
співробітник  ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України» Концепція регулювання міграційної 

мобільності молоді України 

4. Волосюк М.В., кандидат економічних наук,  доцент 
кафедри менеджменту Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв. 

Трансформація державної регіональної політики управління 
розвитком громад у контексті викликів воєнного стану та 

післявоєнної відбудови 

5.  Гайдученко С.О., доктор наук з державного управління, 
професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. До питання удосконалення прогнозування в 

органах публічної влади 

6. Гончарук Н.Т., доктор наук з державного управління, 

професор кафедри державного управління і місцевого 
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самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;                
Пирогова Ю.В., доктор філософії за спеціальністю  публічне 

управління та адміністрування. Сучасні технології управління 

людськими ресурсами в сфері публічної служби України  
7. Забашта Є.Ю., доктор філософії з економіки, старший 

викладач кафедри публічного управління та економіки 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

Державна політика  розвитку  підприємництва 

8.  Капінос Г.І., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та адміністрування Хмельницького національного 

університету; Черкасова-Лиса П.Д., студентка Хмельницького 
національного університету. Застосування сучасних технологій 

тайм-менеджменту в публічному управлінні та адмініструванні 

9. Квасній Л.Г.,  кандидат економічних наук, доцент 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка; Грицко О.М.,  здобувач вищої освіти Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені Степана Ґжицького. Управління 
конкурентоспроможністю підприємств в місцевих громадах 

10.  Кісілевич В.В., аспірант Західноукраїнського 

національного університету м. Тернопіль. Технології забезпечення 
розвитку територіальної громади як складної системи 

11.  Курепін В.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

методики професійного навчання Миколаївського національного 
аграрного університету. Реалізація публічного управління та 

адміністрування щодо економічного розвитку громад 

12. Лях Ю.І., доктор філософії, старший викладач кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова; Проблеми та шляхи усунення соціальної нерівності в 

публічному управлінні 
13.  Лях Ю.І., доктор філософії, старший викладач кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова; Кривцун А.С., студентка Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 

Розвиток моніторингу та контролю управлінської діяльності в 

Україні 
14.  Лях Ю.І., доктор філософії, старший викладач кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 
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національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова; Шмаков А.А., студент Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 

Теоретичні засади процесу лобіювання в Україні і світі 
15.  Лахижа М.І., доктор наук з державного управління,  

професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Академії праці, соціальних відносин та туризму, м. Київ. 

Забезпечення ефективності публічного управління та 
адміністрування в Україні умовах воєнного стану  

16.  Маматова Т.В., доктор наук з державного управління, 

професор кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»; Красюк Н.С., 

магістр  НТУ «Дніпровська політехніка».  Забезпечення стійкості 

транспортно-логістичної інфраструктури територіальної 
громади 

17.  Маматова Т.В., доктор наук з державного управління, 

професор кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»; Кримчак 

Ю.Г., заступник директора департаменту –начальник  управління 

моніторингу, оцінки якості, розвитку адміністративних та 

електронних послуг департаменту цифрової трансформації, 
інформаційних технологій та електронного урядування 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Діяльність  

центрів надання адміністративних послуг Дніпропетровської 
області в умовах воєнного стану 

18.  Мамонова В.В., доктор наук з державного управління, 

професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова. Адміністрування в системі публічного 

управління України 

19.  Матвєєва О.Ю., кандидат наук з державного управління, 
доцент кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування НТУ «Дніпровська Політехніка». Роль 

громадської довіри в розбудові учасницької е-демократії в Україні  

20.   Мельник А.Р., студентка Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова;  

науковий керівник - Гайдученко С.О., доктор наук з державного 

управління, професор кафедри менеджменту і публічного 
адміністрування Харківського національного університету 
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міського господарства імені О.М. Бекетова. Електронні послуги в 
ЦНАП та їх переваги 

21.   Митрофанова А.С., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри загальної економічної теорії Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». Оцінка 

обсягу державного сектору в Україні 

22.   Монастирський Г.Л. доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу  
Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль. 

Виклики та загрози системи публічного управління в Україні в 

умовах війни 
23.  Мураєва В.О., заступник голови Харківської обласної 

ради. До питання визначення компетенції органів публічного 

управління 
24.  Ольшанський О.В., доктор наук з державного управління, 

професор кафедри економіки і підприємництва 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. 

Київ. Військова адміністрація як орган управління: особливість 
статусу 

25.   Пастух К.В., кандидат наук з державного управління. 

Планування відновлення та стимулювання  розвитку регіонів і 
територій в Україні 

26.   Пеканець С.Р., здобувач вищої освіти Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені Степана Ґжицького; науковий керівник – 

Шульжик Ю.О., кандидат технічних наук, доцент 

Прикарпатського інституту імені Михайла Грушевського ПрАТ 

«ВНЗ МАУП». Сучасні методи та прийоми управління 
27.  Сердюкова О.Є., кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри публічного управління, менеджменту та 

маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. 
Даля, м. Київ. Житлові проблеми внутрішньо переміщених осіб: 

способи вирішення 

28.  Ситницька О.А., аспірантка Західноукраїнського 

національного університету м. Тернопіль. Особливості 
адміністрування бюджетного процесу територіальної громади і 

умовах правового режиму воєнного стану 

29.   Сторожилова У.Л., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Українського державного 
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університету залізничного транспорту. Політика публічної 
комунікації України в умовах цифрового розвитку 

30.   Третяк В.П., доктор економічних наук, професор кафедри 

управління та адміністрування Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Сучасний погляд на місце та 

значення адміністративного менеджменту в системі процесно - 

орієнтованого менеджменту 

31.   Ульяницький О.А., студент Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Стратегічні напрями державної політики щодо інформатизації 

системи публічного адміністрування 
32.   Харченко Т.О., кандидат економічних наук, доцент, 

докторант ННІ «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. Методологічні 
засади визначення індикаторів сталого розвитку у складі 

механізмів державного регулювання економіки 

33.  Худик Д.І., аспірант Західноукраїнського національного 

університету м. Тернопіль. Проблеми соціально-культурного 
розвитку територіальних громад в умовах війни 

34.   Царіцина Є.О., магістр кафедри публічного управління та 

адміністрування Сумського національного аграрного 
університету; науковий керівник – Харченко Т.О., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Сумського національного аграрного 
університету. Впровадження електронного документообігу в 

систему надання адміністративних послуг населенню 

територіальних громад 

35.  Шумляєва І., кандидат наук з державного управління, 
доцент кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Навчально-наукового інституту державного 

управління Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка». Удосконалення інструментів партисипативної 

демократії на рівні територіальних громад  

36.   Шумська Г.М., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри державного управління, публічного адміністрування та 
економічної політики Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. Забезпечення дієвого 

публічного управління в Україні на основі розроблення й 

упровадження органами публічної влади інноваційних 

інструментів та технологій 
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37.  Юричина І.А., викладач кафедри публічного управління та 
адміністрування Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова; Недзельська У.В., студентка 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова. Особливості прийняття та реалізації державно-

управлінських рішень 

 

 

 

Секція №3 

Ефективні системи управління в галузі туризму та 

готельного господарства 

 

Голова: Волкова М.В., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова 

Секретар: Бурмака Т.М., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова 
 

1. Антонова М.Є., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова;  
науковий керівник - Оболенцева Л.В.,  доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри туризму і готельного господарства 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Використання соціальних мереж для 
популяризації туризму  

2. Богдан Н.М., доктор економічних наук, професор кафедри 

туризму і готельного господарства Харківського національного 
університету міського господарства імені  О.М. Бекетова;  

Гулага Т.В., магістр Харківського національного університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова. Типізація інновацій в 

туризмі 
3. Богдан Н.М., доктор економічних наук, професор кафедри 

туризму і готельного господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені  О.М. Бекетова; 
Кравченко Д.О., магістр Харківського національного університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова. Впровадження 
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менеджменту екологічного туризму як фактор розвитку 
туристської галузі 

4. Бортников Є.Г., кандидат геолого-мінералогічних наук, 

доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 
Запорізького національного університету; Сидорук А.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Запорізького національного університету. 

Інноваційні перспективи організаційно-економічного механізму 
державної політики в галузі туризму й гостинності: соціальний 

аспект 

5. Григоренко А.В., магістр Вінницького національного 
аграрного університету; науковий керівник - Ставська Ю.В., 

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-
ресторанної справи та туризму Вінницького національного 

аграрного університету. Формування конкурентних переваг 

ресторанного бізнесу 

6. Неділько М.О., магістр Вінницького національного 
аграрного університету; науковий керівник - Лопатюк Р.І., 

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 
туризму Вінницького національного аграрного університету. 

Тренди оптимізації комунікаційних процесів у готельно-

ресторанних  підприємствах 

7. Несторишен І.В., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи  Хмельницького 

національного університету. Вдосконалення інструментів 

державної туристичної політики в контексті регіонального 
розвитку 

8. Оболенцева Л.В.,  доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри туризму і готельного господарства 
Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Особливості управління персоналом 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу 

9. Радіонова О.М., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова; Березнєва М.О., магістр Харківський 
національний університет міського господарства імені О.М. 
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Бекетова. До питання розвитку інклюзивного туризму: 
міжнародний досвід 

10. Чупир О.М., доктор економічних наук, професор кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 
національного університету будівництва та архітектури;      

Бутенко О.П., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова. Сучасні технології додаткових послуг у розвитку 

готельної індустрії 

11. Шавурська О.В., кандидат економічних наук, ВСП 
«Житомирський торговельно економічний фаховий коледж 

ДТЕУ». Чинники сталого розвитку в туристичній галузі 

 

 

Секція №4 

Сучасні інформаційні технології в менеджменті та публічному 

адмініструванні 

 
Голова: Шевченко В.С., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова 

Секретар: Калашнікова Х.І., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова 

 

1. Варіс І.О., кандидат економічних наук, доцент Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; 

Кравчук О.І., кандидат економічних наук, доцент Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 
Сучасні тренди в HR-технологіях 

2.  Острогляд О.Г., асистент кафедри менеджменту і 

публічного адміністрування Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Public 
relations service in state authorities 
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3. Срібна Є.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки підприємства і міжнародного бізнесу Національного 

університету водного господарства та природокористування;  

Ступницький В.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
обліку і фінансів  Дубенської філії вищого навчального закладу 

«Відкритий університет розвитку людини «Україна»; 

Ступницька Н.І., викладач кафедри економічної теорії 

Рівненського державного гуманітарного університету. Умови та 
чинники модернізації економіки через розширення і вдосконалення 

інтелектуального капіталу 

 

 

Секція №5 

Управління фінансами, банківськими установами та 

страховими компаніями в умовах транзитивної економіки 

 

Голова: Боровик М.В., доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова 

Секретар: Великих К.О., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова 
 

1. Богдан Н.М., доктор економічних наук, професор кафедри 

туризму і готельного господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені  О.М. Бекетова; 
Осовець О.Е., магістр Харківського національного університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова. Особливості  

інвестування туристської галузі на регіональному рівні 
2. Волошина-Сідей В.В., кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри економіки, менеджменту та фінансів 

Миколаївського національного університету імені В.О. 

Сухомлинського; Коверза А.І., здобувач освіти Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Проблеми 

та перспективи страхування життя в Україні 

3. Гаврецька І.І.,  магістр Львівського національного 
університету імені Івана Франка; Блащук-Дев’яткіна Н.З.,  

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового 
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менеджменту Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Валютна безпека як важлива складова фінансової безпеки 

держави 

4. Гаврецька І.І.,  магістр Львівського національного 
університету імені Івана Франка; науковий керівник -  Петик Л.О.,  

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового 

менеджменту Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Особливості функціонування та перспективи розвитку 
електронної системи публічних закупівель в Україні 

5. Гладкова О.В., кандидат економічних наук, доцент 

Національного фармацевтичного університету. Оптимізація 
процесу фінансового планування у закладі охорони здоров’я 

6. Гузенко О.П., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри господарсько -  правових дисциплін та економічної 
безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Осучаснення сутнісного змісту фінансового менеджменту 

підприємств в умовах воєнного стану 

7. Дяконенко О.І., кандидат економічних наук,  старший 
науковий співробітник  відділу проблем формування соціального 

капіталу Інституту демографії та соціальних досліджень ім. 

М.В. Птухи НАН України; Котенко Т.М., кандидат економічних 
наук, старший науковий співробітник   моделювання соціально-

економічних процесів і структур Інституту демографії та 

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. 
Трансформації фінансово-економічних засад розвитку 

соціального капіталу територіальних громад України в умовах 

воєнного стану 

8. Кадала В.В., кандидат юридичних наук, доцент, т.в.о. 
завідувача кафедри господарсько -  правових дисциплін та 

економічної безпеки Донецького державного університету 

внутрішніх справ. Дієвість принципів фінансового менеджменту 
суб’єктів підприємництва в умовах воєнного стану 

9. Клименко К.В.,  кандидат економічних наук,  завідувач 

відділу бюджетної системи НДФІ ДННУ «Академія фінансового 

управління», м. Київ; Озерчук О.В., кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри банківської справи Державного 

торговельно-економічного університету, м. Київ. Окремі аспекти 

відновлення роботи ринку капіталу України в умовах дії воєнного 
стану 



21 

10. Кричевська Т.О., доктор економічних наук, провідний 
науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ "Інститут 

економіки та прогнозування НАН України". Монетарна політика 

в умовах глобальних шоків пропозиції: можливості вибору для 
розвинутих економік та економік з ринками, що формуються 

11. Мартенюк Є.В., здобувач вищої освіти ННІ економічної 

безпеки та митної справи Державного податкового університету, 

м. Ірпінь; науковий керівник – Соколова О.М., кандидат 
економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та 

економічної безпеки Державного податкового університету. 

Рівень економічної безпеки фінансових компаній в умовах воєнного 
стану.  

12. Огренич Ю.О.,  доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Запорізького національного університету; Фоменко С.С., 

студентка Запорізького національного університету. Доходи 

державного бюджету України: стан та фактори впливу 

13. Пономаренко С.О., студентка Відокремленого 
структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж 

промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської 

державної машинобудівної академії»; науковий керівник –  
Рубанова С.Я., спеціаліст вищої категорії  Відокремленого 

структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж 

промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської 
державної машинобудівної академії». Комерційна таємниця в 

умовах діджиталізації 

14. Рубанова С.Я., викладач вищої категорії Відокремленого 

структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж 
промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської 

державної машинобудівної академії. Основні завдання у сфері 

забезпечення фінансової безпеки України в сучасних економічних 
умовах 

15. Сидоров О.А., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аналітичної економіки та менеджменту 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 
Напрямки формування стратегії розвитку вітчизняного 

страхового ринку  

16. Степанець Є. Ю., магістр Київського університету 
ринкових відносин; науковий керівник ‒ Семерей Ж. В., доктор 

філософії, декан факультету бізнес-адміністрування та права 
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Київського університету ринкових відносин. Фінансова стратегія 
в системі ефективного управління підприємством 

17. Степанець О. О., магістр Київського університету 

ринкових відносин; науковий керівник ‒ Семерей Ж. В., доктор 
філософії, декан факультету бізнес-адміністрування та права 

Київського університету ринкових відносин. Фінансовий 

контролінг як система ефективного управління підприємством 

18.  Страшко С.В., магістр  кафедри менеджменту і 
публічного адміністрування Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова;  

науковий керівник – Калашнікова Х.І., кандидат економічних 
наук, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Municipal consulting as a specific type of 
consulting services in construction industry 

19. Чабанюк О.А., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку і консалтингу ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 
Куксінський М.О., ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». Проблеми якості облікової 

інформації про фінансові результати підприємства в умовах 
VUCA 

20.  Чуприна А.Т., адвокат, молодший науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії правових наук 

України. Окремі правові питання формування стартового 

капіталу для діяльності стартапів у формі фізичної особи – 

підприємця 
21. Шелудько С.А., кандидат економічних наук, доцент, 

провідний фахівець Департаменту оцінки та заставних операцій  

ПАТ Акціонерний банк «Південний». Управління цифровізацією 
банку в умовах екзистенційних криз 
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Секція №6 

Управління проектами та програмами розвитку соціально-

економічних систем в умовах транзитивної економіки 

 
Голова: Бутенко О.П., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова 
Секретар: Гнатенко М.К., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова 

 

1. Xu Weidong, PhD student,V.N. Karazin Kharkiv National 
University. The significance of social innovations for ensuring the 

efficiency of innovative processes in the social sector 

2. Бараняк І.Є., кандидат економічних наук, науковий 

співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів 
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН 

України».  Інтегральна оцінка розвитку демографічного 

потенціалу Карпатського регіону України в умовах високої 
міграційної мобільності молоді 

3. Бєляк І.О., управитель з адміністративної діяльності 

комунального підприємства Одеської міської ради «Узбережжя 
Одеси». Пріоритети розвитку міжнародної інвестиційної 

привабливості Одеської агломерації в умовах транзитивної 

економіки 

4. Бойко В.О.,  здобувач вищої освіти  Криворізького 
національного університету; науковий керівник – Поліщук І.Г., 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

організації та управління підприємствами Криворізького 
національного університету. Актуальні тенденції в сфері Project 

management 

5. Бортнік С.М., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри підприємництва і маркетингу Волинського національного 
університету імені Лесі Українки. Бізнес-планування та оцінка 

впливу людського чинника в управлінні проектами розвитку 

підприємства 
6. Братішко Ю.С., доктор фармацевтичних наук, доцент 

кафедри управління та забезпечення якості у фармації  
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Національного фармацевтичного університету. Управління 
системою соціальної відповідальності у фармації 

7. Будякова О.Ю., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри смарт-економіки  Київського національного  університету 
технологій та дизайну. Управління проєктами та програмами в 

умовах транзитивної економіки: ціннісний підхід 

8. Бурлай  Т.В., доктор економічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України». Державна політика 

реагування на сучасні гібридні загрози 

9. Довбня О.Б., консультант в Urban ECA, Світовий Банк. 
Містобудівні конкурси щодо розробки містобудівної 

документації як елемент забезпечення сталого розвитку 

мегаполісу 
10. Калашнікова Х.І., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Potential of rural development from the perspective of 
Ukraine’s European integration 

11. Карвацка Н.С., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту та адміністрування Хмельницького 
національного університету. Застосування методологій 

управління проєктами у сучасному менеджменті 

12. Кащена Н.Б., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного 

біотехнологічного університету. Фінансування інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств: проблеми та шляхи 

вирішення 
13. Кир’янова О.В.,  кандидат економічних наук, доцент 

кафедри соціоекономіки та управління персоналом ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»;  Савін  О.В., аспірант  ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Управління 

комунікацією у волонтерських та соціальних проєктах 

14. Клєвцєвич  Н.А., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки, права та управління бізнесом  Одеського 

національного економічного університету. Перспективи 

впровадження циркулярних бізнес моделей в Україні 
15. Круп'як Л.В., викладач Івано-Франківського 

професійного будівельного ліцею; Савка Ю.В., кандидат 
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економічних наук  Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу: Яцюк О.С., асистент кафедри 

підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. Практичні 
аспекти бізнес-планування проєкту з розвитку бізнес-сектору 

України 

16. Маслак О.І., доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського; Гришко Н.Є., 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського; Маслак М.В., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних 

відносин Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»; Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, 

старший  викладач кафедри економіки Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського. 

Платформенні стратегії розвитку електронної комерції в Україні 
17. Маслак О.І., доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського; Гришко Н.Є., 
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; Маслак М.В., кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних 

відносин Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, 

старший  викладач кафедри економіки Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського. 

Новітні тренди та перспективи розвитку електронної комерції 

18. Мульска О.П., доктор економічних наук, старший 
науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного 

розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 

М.І. Долішнього НАН України». Розвиток людського потенціалу 

Карпатського регіону України в умовах підвищеної міграційної 
мобільності молоді 

19. Михальчишина  Л.Г., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри глобальної економіки Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. Удосконалення 
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управління розвитком просторових соціально-економічних 
систем 

20. Сидорук А.В., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького 
національного університету; Бортников Є.Г., кандидат геолого-

мінералогічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Запорізького національного університету.  

Іnside-туроперейтинг як інструмент управління регіональними 
програмами розвитку туризму й гостинності на Запорожжі 

21. Сова О.Ю., кандидат економічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник Інституту демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Modern challenges of 

the socio-economic system in the conditions of a global crisis 

22. Хохуляк О.О., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри зеленої економіки та економіки природокористування 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління. Оцінка ефективності управління просторовим 

розвитком територіальних громад 
23. Чень Юйсі, аспірант кафедри управління та 

адміністрування Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Створення сприятливого бізнес - середовища для 
розвитку малих та середніх підприємств 

24.  Шевцова  Г.З., доктор економічних наук, доцент, 

головний науковий співробітник Інституту економіки 
промисловості НАН України;  Швець  Н.В., кандидат 

економічних наук, доцент, докторант Інституту економіки 

промисловості НАН України. Відбудова та розвиток національної 

економіки України через смартспеціалізацію регіонів 
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