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5 березня – понеділок 
 
 
РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
10.00 – 10.30 – Реєстрація учасників конференції  
(налагодження зв’язку) 
 
10.30 – Відкриття конференції 
 
 
Офіційне привітання: 
 
Сухонос Марія Константинівна, проректор з наукової роботи 

Харківського національного університету міського господарства                                     
імені О.М. Бекетова, доктор технічних наук, професор 

 
Писаревський Ілля Матвійович – декан факультету менеджменту, доктор 

економічних наук, професор Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

 
10.40–12.40 – Виступи учасників 
 
12.40 – Підведення підсумків: 
 
Краснокутська Юлія Вадимівна – заступник декана факультету 

менеджменту Харківського національного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова, кандидат економічних наук 

 
13.00 – Закінчення зв’язку. 
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ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЙ 
 
  
 Маркетинг  
Менеджмент 
 
Голова: Кондратенко Н. О., доктор економічних наук, професор кафедри 

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

 
Секретар: Гнатенко М. К., кандидат економічних наук,  ст. викладач 

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

 
МАРКЕТИНГ 

 
1. Бурмака Т.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова.  Ефективність витрат на маркетингові 
комунікації підприємств. 

2. Гнатенко М. К., кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені  О.М. Бекетова; Авершина Ю. Р., магістрант 
Харківського національного університету міського господарства                          
імені О.М. Бекетова. Необхідність дослідження поведінки покупців. 

3. Гнатенко М. К., кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені  О.М. Бекетова; Борзов В. О. магістрант Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Організація 
маркетингової діяльності підприємств будівництва. 

4. Гнатенко М. К., кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені  О.М. Бекетова.  SMM – цілі та необхідність. 

 
5. Жидовська Н. М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету. 
Маркетингове забезпечення функціонування ринку цукру. 

6. Козак Л. В., доктор економічних наук, доцент, декан економічного 
факультету Національного університету «Острозька академія». Вплив 
інформаційних технологій на купівельну поведінку споживачів. 

7. Колонтаєвський О.П., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова; Галицька А. М, студентка 
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Харківського національного університету міського господарства                           
імені О.М. Бекетова. Класифікація маркетингових рішень. 

8. Курыло О. В., магистр психологических наук, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. Место коммуникационной политики в комплексе 
маркетинга организации. 

9. Половинка В. А., асистент кафедри менеджменту і адміністрування 
Харківського національного університету міського господарства                           
імені О.М. Бекетова. Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для 
заходів інтернет-маркетингу. 

10.  Прокопишин О. С., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного 
університету; Щербата І. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки, Львівського національного аграрного університету. Екологічний 
маркетинг як складова національної безпеки України. 

11. Салогубова В. М., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і маркетингу Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля. Шляхи вдосконалення політики маркетингових 
комунікацій ВНЗ. 

12. Федотова И. В., кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры управления и администрирования Харьковского национального 
автомобильно-дорожного университета; Зинченко В. В., студент Харьковского 
национального автомобильно-дорожного университета. Методика оценки 
лояльности потребителей автотранспортных услуг. 

13. Федотова И. В., кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры управления и администрирования Харьковского национального 
автомобильно-дорожного университета;  Абендех Рашед, студент Харьковского 
национального автомобильно-дорожного университета. Формирование имиджа 
автотранспортного предприятия. 

14. Шевченко В. С., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені  О.М. Бекетова. Специфічні риси маркетингової 
діяльності на підприємствах ЖКГ. 

 
 
МЕНЕДЖМЕНТ 
 
1. Svitlana Plotnytska, Doctor of Econ. Science, Associate Professor,                 

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. Challenges for the 
brand management development in small and medium enterprise in Ukraine. 

2. Боровик М. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова. Сутність сталого розвитку вищої освіти. 
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3. Буняк Н. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. Обґрунтування напрямів стратегічного розвитку будівельних 
підприємств України. 

4. Великих К. О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова. Антикризовий фінансовий менеджмент в 
організаціях. 

5. Вербицкая В. И., кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры управления и администрирования Харьковского национального 
автомобильно-дорожного университета. Принятие управленческих решений с 
помощью моделей и методов бухгалтерского учета. 

6. Вороніна А. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного 
університету; Лобас І. С., студентка Дніпровського державного технічного 
університету. Оптимізація чисельності персоналу промислового підприємства. 

7. Вороніна А. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного 
університету; Нестеренко С. В., студент Дніпровського державного технічного 
університету. Розробка місії та стратегічних заходів щодо формування ринку 
підприємства. 

8. Вороніна А. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного 
університету; Шаповал А. С., студентка Дніпровського державного технічного 
університету. Управління кар'єрою персоналу. 

9. Вороніна А. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного 
університету; Спекова О. Р., студентка Дніпровського державного технічного 
університету. Проблеми кадрового забезпечення промислового підприємства та 
шляхи їх вирішення. 

10. Горбачевська О. В.,  кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри економіки та інформаційних технологій Львівського навчально-наукового 
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». Роль теорії ігор у формуванні 
поведінки індивіда. 

11.  Демченко Н.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного 
університету. Якість управління: теоретико-методологічний аспект. 

12.  Догадайло Я. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету;  Остахов В. В., студент Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. Обґрунтування показників 
результативності реалізації поставлених перед підприємством цілей. 

13. Догадайло Я. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-
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дорожнього університету; Мірошниченко Н. А., студентка Харківського 
національного автомобільно-дорожнього  університету. Діагностика економічної 
результативності як інструмент інформаційного забезпечення оперативного 
контролінгу в підприємстві. 

14. Догадайло Я. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету;  Дубровін В. В., студент Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. Модель впровадження оперативного 
контролінгу на підприємстві. 

15. Догадайло Я. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету;  Герченко А. С., студент Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. Вибір методів управління витратами 
підприємства. 

16. Догадіна В. Ю., директор Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом». Складові  управління 
персоналом у сфері освітніх послуг. 

17.  Запорожець Г.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені  О. М. Бекетова. Дослідження управлінського впливу на 
розвиток міських територій. 

18. Запорожець Г.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені  О. М. Бекетова; Рощупкіна С. В., магістрант 
Харківського національного університету міського господарства                         
імені О. М. Бекетова. Організаційний розвиток підприємства: сутність та 
визначення. 

19. Запорожець Г.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені  О. М. Бекетова; Шабанов Ш. М., магістрант 
Харківського національного університету міського господарства                                  
імені О. М. Бекетова. Формування і розвиток якостей ефективного менеджера. 

20. Злотникова Л. М., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
права и экономических теорий Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации. Процесс социализации мужской гендерной общности 
как социокультурный фактор. 

21. Зубарєва М. А., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 
кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного 
університету «Острозька академія». Особливості застосування організаціями 
інструментарію тактичних соціальних комунікацій у процесі менеджменту. 

22. Живко З. Б., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ; 
Романишин М. І., Пацай Л. М., магістранти Львівського державного університету 
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внутрішніх справ. Використання сучасних методів навчання в управлінських 
процесах підприємства. 

23.  Ізюмцева Н. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського 
навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи», Система управління якістю продукції – основа 
конкурентоспроможності сучасного підприємства. 

24. Ковальчук В. Г, доктор наук з державного управління, доцент, 
завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського 
навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи». Культура та імідж організації як її внутрішні 
фактори. 

25. Колонтаєвський О. П., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного 
університету міського господарства імені  О.М. Бекетова; Іванов А. П., студент 
Харківського національного університету міського господарства                          
імені О.М. Бекетова. Алгоритм мотивації виробничого персоналу  організації. 

26. Колонтаєвський О. П., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного 
університету міського господарства імені  О.М. Бекетова; Малиновський М. В., 
студент Харківського національного університету міського господарства імені  
О.М. Бекетова. Розробка стимулів трудової діяльності виробничого персоналу 
підприємств. 

27. Комеліна О. В., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і логістики Полтавського національного  технічного університету 
імені Юрія Кондратюка. Напрями імплементації європейського досвіду  щодо 
реалізації стратегії смарт-спеціалізації в Україні. 

28. Комеліна О. В., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і логістики Полтавського національного  технічного університету 
імені Юрія Кондратюка;  Геращенко А. В., магістр Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

Ідентифікація бар’єрів реалізації інноваційного потенціалу підприємств у 
сучасних умовах. 

29.  Комеліна О. В., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і логістики Полтавського національного  технічного університету 
імені Юрія Кондратюка; Озерчук Т., магістр Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка. Європейський та вітчизняний 
досвід реалізації інноваційних проектів з енергоефективності. 

30.  Комеліна О. В., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і логістики Полтавського національного  технічного університету 
імені Юрія Кондратюка;  Сталінська Д. В., магістр Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка. Сутність, зміст і принципи 
управління фінансовими потоками в логістичних системах підприємства. 
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31. Кондратенко Н. О., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова; Абросімова О. В., магістрант Харківського 
національного університету міського господарства імені  О.М. Бекетова. Сутність і 
принципи формування логістичних систем на підприємстві. 

32. Кондратенко Н. О., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова; Волошан М. О., магістрант Харківського 
національного університету міського господарства імені  О.М. Бекетова. Управління 
організаційно-економічними змінами на промислових підприємствах. 

33. Кондратенко Н. О., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова; Гаськова Р. Я., магістрант Харківського 
національного університету міського господарства імені  О.М. Бекетова. Сутність 
системи антикризового управління підприємством. 

34. Кондратенко Н. О., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова; Кузнецова А. В., магістрант Харківського 
національного університету міського господарства імені  О.М. Бекетова. 
Інвестиційна привабливість підприємства. 

35. Кондратенко Н. О., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова; Манько Є. В., магістрант Харківського 
національного університету міського господарства імені  О.М. Бекетова. 
Організаційне забезпечення управління ризиками в банках України. 

36. Кондратенко Н. О., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова; Мельник А. В., магістрант Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Теоретичні 
основи  планування діяльності підприємства. 

37. Кондратенко Н. О., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О.М. Бекетова; Шепеленко К. С., магістрант Харківського 
національного університету міського господарства імені  О.М. Бекетова. Теоретичні 
основи процесу прийняття управлінських рішень. 

38. Кучер М.М., кандидат економічних наук, доцент,  доцент кафедри 
менеджменту організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного 
університету;  Гуцалов Д.Є., магістрант Дніпровського державного технічного 
університету. Напрями удосконалення системи управління персоналом сучасного 
підприємства. 

39. Лінькова О. Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут». Навички менеджерів у бізнесі з новими організаційними структурами. 
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40.  Макаров М.О., магістрант Київського університету імені Бориса 
Грінченка. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності підприємства. 

41.  Маренич Т. Г., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка. Вплив управлінського обліку на 
облікову політику підприємства. 

42.  Мартин О. М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського держаного 
університету безпеки життєдіяльності. Менеджмент у сфері пожежної безпеки»: 
перспективи розвитку 

43. Мирченко О. О., аспірант кафедри менеджменту та оподаткування 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Управління витратами підприємства 

44.  Минів Р. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького; Батюк Р. Б., 
студент Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького. Парадигма успіху сучасних підприємств 

45.  Мирченко О. О., аспірант кафедри менеджменту та оподаткування 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Управління витратами підприємства. 

46.  Молодченко Т. Г., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного 
університету. Антикризове управління підприємством в умовах невизначеності. 

47.  Недзведовська О. Є., викладач кафедри менеджменту і маркетингу 
Національного університету «Острозька академія». Методики зниження емоційного 
вигорання викладачів ВНЗ в умовах реформування вищої освіти. 

48. Новікова В. В., аспірантка кафедри менеджменту і 
адміністрування  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Ризики в управлінні фінансово-
економічною безпекою будівельних підприємств. 

49. Новікова М. М., доктор економічних наук, професор,  зав. кафедри 
менеджменту і адміністрування ХНУМГ  імені О. М. Бекетова. Використання 
компонентної структури трудового потенціалу персоналу в менеджменті 
організації. 

50. Оболенцева Л. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
туризму і готельного господарства Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова. Формування сучасної стратегії 
управління конкурентоспроможністю промислових комплексів. 

51.  Острогляд О. Г., асистент кафедри менеджменту і адміністрування 
Харківського національного університету міського господарства імені  О.М. 
Бекетова. Актуалізація процесу освіти відповідно до вимог сучасного ринку праці. 

52.  Руда І. І., кандидат економічних наук, викладач кафедри 
менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ;  
Прокопишин О. С., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та 
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аудиту Національного аграрного університету; Вольних А. І., студентка факультету 
«Видавничої справи, поліграфії та інформаційних технологій» Української академії 
друкарства. Можливості використання системи управління навчанням Google 
Classroom. 

53.  Руденко О. М., доктор наук з державного управління, доцент, 
директор Інституту глобальних стратегій управління Національного університету 
«Острозька академія». «Суспільна стабільність» в теорії публічного управління: 
концепт і перцепція. 

54.  Самойленко І.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені  О.М. Бекетова; Власова Д. М., студентка Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 
Функціонування системи енергетичного менеджменту на підприємствах 
електроенергетики. 

55.  Сліпа О. З., здобувач кафедри економіки та економічної безпеки 
Львівського державного університету внутрішніх справ; Кухарська Л. В., аспірант 
кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ; 
Блага Н. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
Львівського державного університету внутрішніх справ. Особливості  формування 
кадрової безпеки підприємства. 

56.  Смірная С. М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту  Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Вибір стратегії 
фінансово-економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності. 

57. Сотников В. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента и администрирования Харьковской государственной  академии  
культуры. Создание и реализация инновационной стратегии на микроуровне 

58.  Стеблюк Н. Ф., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту організації та адміністрування Дніпровського державного технічного 
університету; 

Опаренко В. В., студентка Дніпровського державного технічного 
університету. Фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємства 

59.  Ткаченко С. А., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і 
аудиту, виконуючий обов’язки ректора Вищого навчального закладу «Міжнародний 
технологічний університет «Миколаївська політехніка». Квінтесенція ефективного 
управління, амплуа підсистеми економічної діагностики у системі ефективного 
(рентабельного) менеджменту виробничо-господарською діяльністю  

60.  Федотова І. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету; Лошакова В. В., студентка Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. Система управління корпоративною 
культурою в АТП 
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61.  Фощій М. Д., аспірант кафедри менеджменту та оподаткування 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Управління промисловими підприємствами на основі бережливого виробництва. 

62. Хорко Т. Ю., Національний університет «Острозька академія». 
Методи зниження проявів агресії у студентів із застосуванням засобів арт-
терапії, як елемент освітнього менеджменту. 

63.  Цукрук О. М., магістрант Національного університету «Острозька 
академія». Самореалізація студентів через волонтерство в процесі управління 
освітнім процесом. 

64.  Чернышев Ю. И. менеджер по логистике издательства 
"Гуманитарный Центр". Изучение особенностей профессиональной мотивации у 
менеджеров. 

65. Штурхецький С. В., кандидат наук з державного управління, доцент 
кафедри журналістики Національного університету «Острозька академія». 
Організаційні форми забезпечення безпеки журналістської діяльності під час 
здійснення менеджменту ЗМІ. 

66.  Шурпенкова Р. К., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри обліку і оподаткування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ 
«Університет банківської справи». Економічний аналіз як функція 
внутрішньовиробничого менеджменту. 

 
 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
ТУРИЗМ 
 
Голова: Бєльська Т. В., доктор наук з державного управління, доцент 

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

Секретар: Самойленко І. О., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

 
. 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
 
1. dr Paweł Dziekański, Institute of Economy and Administration 

University of Jan Kochanowski in Kielce. Efficiency of the Municipality’s Action in the 
Context of the Synthetic Assessment of the Financial Condition on the Example of the 
Kamienna Basin Municipalities. 

2. Kozyryeva O. V., doctor of economic sciences, Associate Professor 
National University of Pharmacy; Sagaidak-Nikituk R.V., Doctor of Pharmacy, 
рrofessor National University of Pharmacy. Regulation of small and medium businesses 
development. 
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3. Naplyokov Yuriy V., senior instructor of the department of training of 
peacekeeping personnel, National University of Defense of Ukraine behalf of Ivan 
Chernyakhovsky and postgraduate student of the Department of Management and 
Administration, O.M.Beketov  

National University of Urban Economy in Kharkiv. On the way to an Effective 
Governance Model . 

4. Александров О. В., здобувач кафедри публічної політики та 
політичної аналітики Національної академії державного управління при 
Президентові України. Вплив аналітичних установ на формування державної 
політики. 

5. Бабаєв В. М., доктор наук з державного управління, професор, 
ректор Харківського національного університету міського господарства                      
імені О.М. Бекетова. Освітянський аспект становлення в Україні системи 
електронного урядування. 

6. Бєльська Т. В., доктор наук з державного управління, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова; Волік С. В., кандидат наук з 
державного управління, старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування 
Харківського національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова. Публічна влада та громадянське суспільство в умовах глобальних 
змін. 

7. Бєльська Ю. І., магістрант Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Малюхов О. С., магістр з 
галузевого машинобудування Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені П. Василенка. Запровадження новітніх 
інформаційних технологій «розумне місто» у діяльність органів місцевого 
самоврядування . 

8. Братко Б. Е., аспірант Навчально-науково-виробничого центру  
Національного університету цивільного захисту України. Державного регулювання 
цін на ринку житлової  нерухомості. 

9. Бобрицький Л. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної 
служби зайнятості України. Правове забезпечення управління діяльністю  Ради 
національної безпеки і оборони України. 

10. Бондаренко А. І., кандидат наук з державного управління, 
докторант навчально-науково-виробничого-центру Національного університету 
цивільного захисту України. Основні аспект дослідження механізмів державного 
регулювання  фінансової безпеки України. 

11. Бублій М. П., кандидат наук з державного управління, доцент 
кафедри економіки праці та управління персоналом Харківського регіонального 
інститут державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. Інтегральна оцінка ефективності функціонування центру 
управління компетенціями як інструменту публічного управління. 



13 
 

12.  Бутирська Т. О., доктор наук з державного управління, доцент, 
професор кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. Об’єднання онтологічних і 
гносеологічних коренів держави в понятті «щойність». 

13. Вилгін Є. А., кандидат наук з державного управління, докторант 
Міжрегіональної академії управління персоналом. Методика оцінки 
результативності регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. 

14. Гаман М. В., доктор наук з державного управління, професор 
кафедри Національної академії державного управління при Президентові України. 
Методичні підходи до розроблення стратегії економічного розвитку регіону. 

15. Гомоляко О. В., аспірант кафедри публічної політики та 
політичної аналітики Національної академії державного управління при 
Президентові України. Взаємодія громадянського суспільства і влади при 
формуванні публічної політики. 

16. Говорун С. В., аспірант кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ. Державне управління у сфері пожежної 
безпеки: нормативно-правовий і практичний аспекти. 

17. Гайдученко С. О., доктор наук з державного управління, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова. Інформаційне суспільство як суб’єкт 
публічного управління. 

18. Гвоздєва Н. О., магістрант Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Суперечність між 
соціальною справедливістю та економічною ефективністю в сучасному публічному 
управлінні. 

19. Глущенко Ю. А., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії. Рейтингове оцінювання 
банку. 

20. Гринчишин С. С., аспірант Інституту підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України. Принципи молодіжної політики в Україні, як основні 
напрямки реформаційних процесів 

21.  Дацій О. І., доктор економічних наук, завідувач кафедрою 
фінансів, банківської та страхової справи. Принципи управління ефективністю 
системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. 

22. Дацій Н. В., доктор  наук  з  державного  управління, професор, 
професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Житомирського національного агроекологічного університету. Напрями 
управління структурною перебудовою вищої аграрної освіти України. 

23. Дєгтяр А. О., доктор наук з державного управління, завідувач 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури 
Міністерства культури України. Стратегічне планування у публічному управлінні. 

24. Дєгтяр О. А., доктор наук з державного управління, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені  О.М. Бекетова, Мурашев С. П., аспірант Харківського 
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національного університету міського господарства імені   О.М. Бекетова. К вопросу 
эффективности управленческих решений: психологическая составляющая.. 

25. Делія О. В., кандидат історичних наук, докторант кафедри 
суспільнго розвитку та суспільно-владних відносин Національної академії 
державного управління при Президентові України. Політичні відносини як чинник 
середовища державної політики. 

26. Динник І. П., аспірант кафедри публічного управління та 
публічної служби Національної академії державного управління при Президентові 
України. Комунікаційна взаємодія держави і суспільства в сучасній Україні. 

27. Дирів А. Б., аспірант кафедри парламентаризму та політичного 
менеджменту Національної академії державного управління при Президентові 
України. Реформування місцевого самоврядування як шлях до формування нової 
ефективної системи управління. 

28. Довгань О. В., кандидат філологічних наук, член-кореспондент 
Міжнародної академії освіти і науки, заступник директора Наукової бібліотеки 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Смислові детермінанти 
публічного управління. 

29. Дяченко Н. П., здобувач кафедри публічної політики та політичної 
аналітики НАДУ. Підходи до вдосконалення механізмів забезпечення ефективності 
прогнозування в органах державної влади України. 

30. Зозуля В. О., начальник юридичного відділу Інституту підготовки 
кадрів державної служби зайнятості України. Принципи демократичного 
врядування. 

31. Качний О. С., кандидат наук з державного управління, докторант 
Міжрегіональної академії управління персоналом. Інноваційні механізми 
державного управління соціально-економічним розвитком регіонів: 
термінологічний інструментарій. 

32. Калюга О. О., кандидат наук з державного управління, ст. 
викладач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії 
культури. Механізми захисту інвестицій на фондовому ринку України. 

33. Капітула А. В., магістрант Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Проблеми реалізації права на місцевий 
референдум в Україні. 

34. Кір’ян О. І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту Української інженерно-педагогічної академії; Кір’ян С. І., студент 
Української інженерно педагогічної академії. Формування комунікативних якостей 
спеціалістів публічного адміністрування. 

35. Кір’ян О. І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту Української інженерно-педагогічної академії; Стрібна Я. В., студент 
Української інженерно педагогічної академії. Забезпечення кризостійкості 
спеціалістів публічного адміністрування. 

36. Козюра І. В., доктор наук з державного управління, професор 
кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі», Палагута С. С., аспірант кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки 
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«Полтавський університет економіки і торгівлі». Управління розвитком систем 
інформаційного забезпечення менеджменту організацій та публічного управління: 
регіональний аспект. 

37. Кондратенко О.  О., аспірант кафедри соціальної і гуманітарної 
політики Національної академії державного управління при Президентові України. 
Державна політика щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції: інноваційні орієнтири. 

38. Коровіна А. Г., магістрант Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Теоретичні аспекти 
оцінки соціалізації публічного управління. 

39. Крюков О. І., доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічного адміністрування в сфері цивільного захисту 
Національного університету цивільного захисту України. Екологічне управління 
екологічною безпекою як чинник державного управління в Україні. 

40. Куц Я. В., здобувач кафедри публічного управління та 
менеджменту організацій,  Чернігівського національного технологічного 
університету. Закордонний досвід надання субсидій населенню. 

41. Лаврентій Д. С., аспірант Таврійського національного 
університету імені В. И. Вернадського. Особливості здійснення державно-
приватного партнерства в європейській практиці публічного врядування. 

42. Лагунова І. А., аспірант кафедри публічного адміністрування, 
Міжрегіональна академія управління персоналом. Управління ризиками: 
перспективи та можливості. 

43.  Лебєдєва Н. А., старший викладач англійської мови Херсонського 
аграрного державного університету, аспірант кафедри публічного адміністрування 
Міжрегіональної академії управління персоналом. Средство повышения 
коммуникативно-компетентных навыков специалистов государственного и 
публичного управления. 

44. Лиса О. В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету; 
Андрушко Р. П., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та 
оподаткування Львівського національного аграрного університету. Контроль 
витрат на якість продукції. 

45. Лях Ю. І., аспірант кафедри менеджменту і адміністрування 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова. Взаємодія публічного управління і суспільства України в сучасних умовах. 

46. Лелюк Р. В., аспірант кафедри суспільного розвитку і суспільно-
владних відносин Національної академії державного управління при Президентові 
України. Основні напрями розвитку владно-громадських ініціатив. 

47. Малецька О. І., кандидат економічних. наук, доцент, доцент 
кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного 
університету; Салука І. Я., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету. 
Основні концепції адміністрування податків. 
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48. Медведєв І. А., доктор наук з державного управління, доцент 
кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова; Шовкопляс О. А., 
старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних 
систем Сумського державного університету. Функція безпеки у сфері державного 
управління освітою. 

49. Мельниченко О. А., доктор наук з державного управління, 
професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я 
Харківського національного  

медичного університету, Удовиченко Н. М., кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною 
здоров’я Харківського національного медичного університету. Полеміка щодо 
сутності поняття "державне управління розвитком сфери охорони здоров’я". 

50.  Мерзляк А. В., доктор наук з державного управління, професор, 
директор Інституту управління Класичного приватного університету, Скрябіна Д. 
С., кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кримінального 
процесу та  

криміналістики. Інноваційні інструменти публічного адміністрування: 
зарубіжний досвід та вітчизняна практика. 

51. Мирончук З. П., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного 
університету; Ціцька Н. Є., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету. 
Нормативний метод обліку прямих витрат в системі управління підприємством. 

52. Миколаєць А. П., кандидат наук з державного управління, доцент 
кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління 
персоналом. Особливості існування громадських об'єднань поза державного і 
комерційного сектору. 

53. Недобор І. В., здобувач Інституту підготовки кадрів Державної 
служби зайнятості України. Понятійні аспекти становлення публічної служби в 
Україні.  

54. Ніжніков М. Л., кандидат наук з державного управління, радник 
Голови Верховної Ради України. Соціальний розвиток як спеціальне завдання 
системи державного управління. 

55. Омаров А. Е, докторант кафедри публічного адміністрування в 
сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. 
Екологічне управління державою як  чинник інноваційного підходу в публічному 
управлінні. 

56. Проневич О. С., доктор юридичних наук, головний науковий 
співробітник центру вивчення проблем адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу юридичного факультету; Коляда Т. А., 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри  правового забезпечення господарської 
діяльності Харківський національний університет  міського господарства                      



17 
 

імені О. М. Бекетова. Європейські адміністративно-правові імперативи 
інноваційної стратегії соціально-економічного розвитку. 

57. Реньов Є. В., викладач кафедри менеджменту і адміністрування 
Національного фармацевтичного університету. Щодо питання проголошення 
національно-територіальної автономії в Криму. 

58. Романенко Є. О., доктор наук з державного управління, завідувач 
кафедри публічного адміністрування МАУП. Дисциплінарні покарання урядовців. 

59. Русинюк М. М., аспірант кафедри публічної політики та 
політичної аналітики Національної академії державного управління при 
Президентові України. Механізми участі громадських об’єднань у формуванні 
публічної політики в Україні. 

60. Скакун О.Є., кандидат юридичних наук, заступник голови 
Харківської обласної державної адміністрації. Державне регулювання соціально-
економічного розвитку регіону. 

61. Степанов В. Ю., доктор наук з державного управління, професор, 
декан факультету управління та бізнесу Харківської державної академії культури. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення системи публічного управління та 
адміністрування. 

62. Стрельченко О. Г., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ. 
Співвідношення категорій «адміністративна послуга», «адміністративна послуга у 
сфері охорони здоров’я» та «фармакологічна послуга». 

63. Томашевська Т. В., аспірант кафедри парламентаризму та 
політичного менеджменту Національної академії державного управління при 
Президентові України. Характеристика системи рекрутування політико-
управлінської еліти в Україні. 

64. Торяник С. О., магістр з галузевого машинобудування 
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені 
П.Василенка. Вдосконалення механізмів управління земельними ресурсами та 
контролю за їх використанням. 

65. Турик М. В., аспірант кафедри парламентаризму та політичного 
менеджменту Національної академії державного управління при Президентові 
України. Коаліційна угода як шлях до формування парламентської коаліції. 

66. Хараїм І. В., аспірант кафедри публічного адміністрування, 
Міжрегіональна академія управління персоналом. Співробітництво з 
міжнародними організаціями як важливий аспект стратегії регіонального 
розвитку.  

67. Харчук О. А., начальник відділу освіти Острозької Районної 
державної адміністрації, викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного 
університету «Острозька академія». Розвиток освіти України в контексті 
децентралізації. 

68. Хмиров І. М. кандидат педагогічних наук, докторант навчально-
науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 
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України. Державне регулювання ринком освітніх послуг в умовах розвитку 
інформаційного суспільства. 

69. Черкаска В. В., докторант Міжрегіональної академії управління 
персоналом. Державне регулювання функціонування  

інтегрованих формувань в аграрному секторі. 
70. Чернов С. І., голова Харківської обласної ради, доктор наук з 

державного управління, професор кафедри менеджменту і адміністрування 
Харківського національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова. Впровадження моделі Smart Cities & Smart Communities у діяльність 
спроможних громад. 

71. Шевчук Р. Б., аспірант навчально-науково-виробничого центру 
Національного університету цивільного захисту України. Функціонування 
економічного механізму державного управління при забезпеченні попередження 
надзвичайних ситуацій. 

72. Ющенко Л. І., здобувач кафедри публічного управління та 
менеджменту організацій  Чернігівського національного технологічного 
університету. Механізми співпраці державної влади і громадськості: зарубіжний 
досвід. 

 
ТУРИЗМ 
 
1. Долгопола Г. Є., ст. виклад. кафедри туризму Івано-Франківського 

національного університету нафти і газу, Коробейникова Я. С., канд. геол. н., доц. 
кафедри туризму Івано-Франківського національного університету нафти і газу, 
Зоріна Г. П., асистент кафедри туризму Івано-Франківського національного 
університету нафти і газу. Метафізичні об’єкти в розробці екскурсійних 
маршрутів. 

2. Курыло О. В., старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Учреждения образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия». Возникновение и развитие агроэкотуризма в 
Республике Беларусь. 

3. Зайцева М. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
туристичного бізнесу Харківської державної академії культури. Інноваційні 
стратегії в розвитку  підприємств ресторанного господарства. 

4. Потишняк О. М.,  доктор економічних наук, доцент,  професор 
кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського 
національного технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка. Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємств туризму. 

5. Стоян А. В., студент Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова. Організаційно-економічні особливості 
формування привабливості туристського продукту. 
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Фінанси, банківська справа та страхування 
Економіка та управління національним господарством 
Регіональна економіка 
Економіка підприємства 
 
Голова: Бурмака Т. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

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

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

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

 
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 
 
1. Agata Bury, School of Economics Jan Kochanowski University in Kielce, 

Piotrków Trybunalski Campus; Mirosława Marzena Nowak, School of Management Jan 
Kochanowski University in Kielce, Piotrków Trybunalski Campus. Local Government 
Investment Expenditure in Poland’s Voivodships: 2007-2013 Financial Perspective. 

2. Olha Zaslavska, Ph.D., associative professor of the Department of Finance 
and Banking, Uzhhorod National University; Valeriya Ohorodnyk, Ph.D., associative 
professor of the Department of Finance and Banking, Uzhhorod National University. 
Regional banks in Ukraine: advantages and problems of functioning. 

3. Vasyl Zelenko, Ph.D., associative professor of the Department of 
Economic Theory, Ivan Franko National University in Lviv; Natalia Zelenko, Ph.D., 
assistant professor  of the Department of Sociology and Social Work, Ivan Franko 
National University in Lviv. Innovations in the system of social protection of Ukraine: EU 
experience. 

4. Александрук М. І., студентка Національного університету «Острозька 
академія». Рівень капіталізації страхових компаній в Україні. 

5. Алмаші С. І., старший викладач кафедри психології Мукачівського 
державного університету. Психологічні характеристики професійної діяльності 
банківських працівників. 

6. Вербицька В. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету. Облікова політика підприємства як запорука його 
ефективної  роботи. 

7. Вербицкая В. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
управления и администрирования Харьковского национального автомобильно-
дорожного университета. Влияние банковской деятельности на регулирование 
объема денежной массы. 

8. Гудзь Р. С., Національний університет «Острозька академія». 
Вдосконалення боргової безпеки України. 
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9. Дем’янчук О. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія». 
Об’єднані територіальні громади та їх фінансова спроможність як нових форм 
адміністративно-територіальних утворень. 

10. Дубина М. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного 
технологічного університету; Дубина П. В., магістрант Чернігівського 
національного технологічного університету. Особливості функціонування 
кредитної системи Україні. 

11. Жигар Н М., кандидат економічних наук, Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Соціальне страхування як 
необхідна складова соціального захисту. 

12. Жиряда Х. В., студентка Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича; Жаворонок А. В., асистент кафедри 
публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. Аналіз податкового 
навантаження в Україні. 

13. Кальченко О. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного 
технологічного університету. Роль фінансового планування на сучасних 
підприємствах. 

14. Клименко К. В., кандидат економічних наук, старший науковий 
співробітник відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки ДННУ «Академія 
фінансового управління». Особливості запровадження нових фінансових 
інструментів на фондових біржах. 

15. Ковальова Т. В., кандидат економічних наук, доцент Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету. Про сутність електронних 
грошей. 

16. Коляда Т. А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри  
правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного 
університету міського господарства імені  О. М. Бекетова; Коляда І. В., аспірант 
кафедри  фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Ґенеза  і 
еволюція комплаєнс-контролю: аналіз зарубіжного досвіду. 

17. Король О. Ю., Національний університет «Острозька академія». 
Непрямі податки у структурі доходів державного бюджету України. 

18. Кривицька О. Р., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія». 
Щільність страхування життя в Україні та країнах Євросоюзу. 

19. Крутько М. А., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій за 
євроінтеграційних викликів. 



21 
 

20. Луценко О. А., кандидат економічних наук, Харківського 
національного технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка; Поливана Л. А., кандидат економічних наук, Харківського 
національного технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка. Ринок аграрного страхування: проблеми і перспективи розвитку. 

21. Момот Т. В., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова,               
Момот Д. Т., магістр кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 
Харківського національного університету міського господарства                                   
імені О. М. Бекетова. Фінансові послуги на арт-ринку: інформаційне забезпечення 
та світові тенденції. 

22. Новіков А. О., депутат Харківської обласної ради. Соціальні 
аспекти фінансово-економічної безпеки транспортних підприємств. 

23. Новоселецька А. О., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту 
Національного університету «Острозька академія». Практика страхового 
посередництва на ринку ризикового страхування. 

24. Попенко І. Т., студентка Національного університету «Острозька 
академія». Позиціонування компанії «Уніка» на страховому ринку України. 

25. Радух Н. Б., кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 
Тенденції розвитку факторингу 

26. Савчук О. А., магістрант Національного університету «Острозька 
академія». Страхування музичної індустрії: українські реалії та іноземна практика. 

27. Солодовнік О. О., кандидат економічних наук, доцент, професор 
кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва 
та архітектури. Моделі фінансування проектів публічно-приватного партнерства. 

28. Торяник Ж. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-
наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». Оцінка фінансової 
безпеки ПАТ «Скай Банк» на основі узагальненого таксономічного показника. 

29. Шулик Ю. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія». Зміна 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів України. 

30. Щерба Т. В., магістрант Національного університету «Острозька 
академія». Сучасні дискусії щодо поняття надійності страхових компаній України. 

 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ 
 
1. Khystyna Shtyrkhun, Ph.D., associative professor of the Department 

of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology; Alina 
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Baranets, student Chernihiv National University of Technology. Current state of 
investment climate in Ukraine. 

2. Sławomir Juszczyk, Dr hab., Prof., Warsaw University of Life 
Sciences, Faculty of Economic Sciences, Department of Economics and Enterprise 
Structure Mirosława Marzena Nowak, Dr, Associate Professor, Jana Kochanowski 
University in Kielcach, Piotrkow Trybunalski Campus, Faculty of Social Sciences, 
Department of Management. Environmental Protection Cost and Milk Procurement Cost 
Differential for Poland’s Dairy Cooperatives. 

3. Базарко І. М., кандидат наук з державного управління, докторант 
кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління 
персоналом. Сучасний стан системи державного управління забезпечення житлом 
військовослужбовців як окремої категорії громадян України. 

4. Васильченко М. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка. Аграрний сектор економіки України: основні проблеми та 
стратегічні імперативи стійкого розвитку. 

5. Вербицкая В. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
управления и администрирования Харьковского национального автомобильно-
дорожного университета; Бондур Н. В., студентка Харьковского национального 
автомобильно-дорожного университета. Роль государства в финансировании 
инновационной деятельности предприятий Украины. 

6. Віхорт Ю. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту Класичного приватного університету. Інструменти фінансування 
екологічних інновацій в Україні. 

 
7. Вороніна О. О., старший викладач кафедри економічної теорії та 

міжнародної економіки Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова. Перспективи розвитку державно-приватного 
партнерства в охороні здоров’я України. 

8. Гордовський В. Ю., студент Національного університету «Острозька 
академія». Сучасний стан кредитного забезпечення промисловості України. 

9. Коробка С. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Гжицького. Інноваційні засади соціально-економічного розвитку сільських 
територій. 

10. Кучер М. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 
організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного університету, 
Манаєнкова Ю. В., магістрант Дніпровського державного технічного університету. 
Соціально-економічні детермінанти захворюваності населення в Україні. 

11. Нароган  В. В., здобувач, ад’юнкт кафедри забезпечення фінансової 
безпеки та фінансового розслідування Національної академії внутрішніх справ. 
Таргетування валютного курсу як альтернативний монетарний режим в політиці 
монетарної влади 
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12. Орлова Н. С., доктор наук з державного управління, професор кафедри 
управління Київського університету імені Бориса Грінченка; Мохова Ю. Л., 
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри  економічної теорії, 
державного управління та адміністрування Донецького національного технічного 
університету. Економічні аспекти сталого розвитку України. 

13. Островерх Л. Л., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового 
права та фіскального адміністрування Національної академії внутрішніх справ. 
Особливості застосування монетарного таргетування для досягнення 
макроекономічної стабілізації. 

14. Полєнніков М. О., аспірант Класичного приватного університету. 
Еволюція розвитку соціальної держави. 

15. Савенко К. С., кандидат економічних наук, викладач кафедри 
міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного 
економічного  університету ім. Семена Кузнеця. Економічна безпека споживачів 
житлово-комунальних послуг: ризик-орієнтований підхід до її забезпечення. 

16. Самойленко І. О., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова. Соціальні аспекти в умовах лібералізації ринку 
електроенергії. 

17. Сватюк О. Р., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ;                   
Сватюк Д. Р., здобувач вищої освіти ІМФМ Національного університету 
«Львівська політехніка». Регулювання діяльності фінансового сектору держави. 

18. Святогор В. В., здобувач кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ 
„Ужгородський національний університет”. Малі підприємства та венчурне 
фінансування як основа інноваційного розвитку економіки України. 

19. Сіренко Р. Р., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач 
кафедри фізичного виховання та спорту Львівського     національного університету 
імені Івана Франка. Функціонування мережі фізкультурно-спортивних  споруд 
Львівщини: соціально-економічний аспект. 

20. Степанюк Н. А., кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії, 
економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. Кризові явища в умовах глобальної фінансової 
нестабільності. 

21. Тесленко Р. Ю., аспірант Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова. Cутність, масштаби та шляхи зменшення рівня 
тінізації економіки України. 

22. Фощій П. М., аспірант кафедри менеджменту та оподаткування 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Огляд ринку кондитеновірських виробів за 2017 рік. 

23. Харчук Ю. Ю., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія». 
Обліково-аналітичне забезпечення конкурентоспроможності ВЗО України на ринку 
освітніх послуг. 
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24. Холявко Н. І., кандидат економічних наук, Чернігівського національного 
технологічного університету. Технологічні уклади та їх вплив на формування 
інформаційної економіки. 

25. Челобітченко О. О., кандидат технічних наук, начальник науково-
методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 
Інноваційні процеси створення продукції військового призначення в сучасних умовах. 

26. Шевченко О. С., науковий співробітник відділу організації науково-
дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ, здобувач кафедри теорія 
держави та права Національної академії внутрішніх справ. Співвідношення 
солідарності і солідаризму як політико-правових феноменів в умовах соціально-
економічного розвитку Української держави. 

 
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
 
1. Khrystyna Kalashnikova, Ph.D., associate professor of the Department 

of Management and Administration O.M. Beketov National University of Urban 
Economy in Kharkiv. Implementation of the marketing sector in management of territory 
development. 

2. Mykhaylo Pityulych, Doctor of Economic Sciences, associate 
professor of the Department of Finance and Banking Uzhhorod National University; 
Mariana Popyk, Post-graduate student Department of Economics of the Enterprise 
Uzhhorod National University. The essence of the concept of «Integration Processes» in 
the timber industry complex of the region. 

3. Добрик Л. О., кандидат економічних наук, докторант, доцент 
кафедри «Фінанси та економічна безпека» Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Комплекс об’єктивних 
чинників впливу на соціально-економічний розвиток регіону. 

4. Звонарьова К. А., аспірант кафедри менеджменту організацій і 
адміністрування Дніпровського державного технічного університету. Питання 
управління комунальною теплоенергетикою регіону. 

5. Кір’ян О. І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту Української інженерно-педагогічної академії; Лимар С. І., студент 
Української інженерно-педагогічної академії. Вплив персоналу на складові 
ефективності економіки підприємства. 

6. Коненко В. В., кандидат економічних наук, асистент кафедри 
економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку 
Харківського національного університету міського господарства                          
імені О. М. Бекетова. Організація індикативного моніторингу і контролю розвитку 
житлово-комунальної галузі. 

7. Кондратенко Н. О., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені  О. М. Бекетова. Формування системи антикризового 
фінансового управління організацією. 
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8. Корнієцький О. В., доктор економічних наук, професор кафедри 
організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Розвиток 
дорожньої інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства. 

9. Коюда А. П., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
ЭПБА и РР Харьковского национального университета городского хозяйства имени 
А. Н. Бекетова.  Экономика знаний и социально-экономическое развитие регионов 

10. Кулько Е. И., старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия». Антикоррупционная политика Республики Беларусь. 

11. Курганська М. К. викладач  Житлово-комунального коледжу 
Харківського національного університету міського господарства                         
імені О.М. Бекетова. Фактори впливу на антикризове управління будівельним 
комплексом Харківського регіону. 

12. Лук’янов В. І., директор Житлово-комунального коледжу 
Харківського національного університету міського господарства                                    
імені О.М. Бекетова Державне регулювання розвитку житлово-комунального 
господарства регіону. 

13. Мазур А. Б., асистент кафедри менеджменту і адміністрування 
Харківського національного університету міського господарства                           
імені О.М. Бекетова. Управління розвитком територіальних соціально-економічних 
систем. 

14. Овчарова М. Є., аспірант кафедри менеджменту і адміністрування 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова. Організація та механізм управління економічним 
потенціалом регіону. 

15. Павліха Н. В., доктор економічних наук, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки; Сидорук М. В.,  магістрант 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
Концептуальні аспекти управління проектами транскордонного співробітництва. 

16. Пан Н. П., кандидат технических наук, профессор кафедры 
экономики предприятий, бизнес-администрирования и регионального развития 
Харьковского национального университета городского хозяйства                                
имени А. Н. Бекетова.  Сущность и структура экономического механизма 
принятия решений при формировании процессов  реформирования ЖКХ в регионах 
Украины. 

17. Ребрина Н. Г., здобувач Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Особливості інноваційного екобезпечного 
розвитку регіону. 

18. Рибак Г. І., старший викладач кафедри економічної теорії та 
міжнародної економіки Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова. Особливості та умови оцінки якості життя 
населення на регіональному рівні. 
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19. Склярук Н. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки підприємств міського господарства ЦПО та ЗН Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Напрями 
розвитку науково-технологічного потенціалу регіону. 

20. Скороход  І. С., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Європейський досвід інноваційного 
забезпечення екобезпечного розвитку. 

21.  Новіков Д. А., кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри економіки підприємств міського господарства ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
Інтегральний підхід до обґрунтування типу економіки регіонів України. 

22. Філоненко С. В., здобувач кафедри менеджменту і 
адміністрування Харківського національного університету міського господарства 
імені О. М. Бекетова. Моніторинг реалізації промислової політики в регіоні. 

23. Цимбалюк І. О., кандидат економічних наук,  доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки; Уніга О. В., здобувач Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Сучасні тенденції розвитку ринків 
праці України та країн Євросоюзу. 

24. Чубарь О. Г., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 
Місце Закарпатської області в децентралізаційних процесах. 

 
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

1. Tatyana Konstantinova, applicant of the Department of Business Management 
Odesa National Academy of Food Technologies. Peculiarities of functioning of food 
enterprises in the conditions of socio-economic transformations. 

2. Боровик М. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і 
адміністрування Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова; Дуб М. Є. студентка Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова. Сутність конкурентоспроможності 
підприємства та методи її оцінювання. 

3. Боровик М. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і 
адміністрування Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова; Кришня К. В. студентка Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Прийняття управлінських 
рішень для забезпечення ефективності діяльності організації. 

4. Боровик М. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і 
адміністрування Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова; Фомічова Ю. В. студентка Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Конфлікти в організації. 
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5. Волкова М. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і 
адміністрування Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова. Бюджетування у системі контролінгу підприємства. 

6. Герасименко Ю. С., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
статистики і економічного аналізу Харківського національного агарного 
університету ім. В. В. Докучаєва. Бюджетування у системі контролінгу 
підприємства. 

7. Гнатишин Л. Б., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету. 
Особливості формування та оцінки капіталу фермерських господарств. 

8. Грабар Р. Н., старший преподаватель Полесского государственного 
университета. Совершенствование форм объединений предприятий для повышения 
эффективности их функционирования. 

9.  Грицюк Н. О., старший викладач кафедри економіки та безпеки 
підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. Проблеми формування власного капіталу підприємства. 

10. Догадайло Я. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету. Перспективна оцінка потенціалу підприємства. 

11.  Єленюк М. М., студентка Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова. Інновації у системі управління 
персоналом. 

12. Єнісеєва Д. А., магістрант Національного університету «Острозька 
академія». Удосконалення процесу регулювання фінансовими потоками у контексті 
покращення ліквідності та платоспроможності підприємства. 

13. Каримов Г. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 
Днепровского государственного технического университета; Каримова Ю. В., 
студентка Днепровского государственного технического университета. 
Сегментация потребителей как способ повышения уровня их удовлетворенности. 

14. Колонтаєвський О.П., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова. Ефективність використання електронних 
магазинів  підприємствами. 

15. Левкіна Р.В., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Управління 
ефективністю аграрних підприємств на ринку органічної продукції. 

16. Ліпич Л. Г., доктор економічних наук, декан факультету економіки та 
управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 
Полінкевич О. М., доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки 
підприємства, безпеки та інноваційної діяльності Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки; Хілуха О. А., кандидат 
економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, безпеки та інноваційної 
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діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
Конкурентно-інноваційний механізм управління підприємством. 

17. Медведев І. А., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 
економіки підприємств міського господарства Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Управлінські та 
організаційні методи активізації підготовки економістів. 

18. Орел А. М., кандидат економічних наук. Ефективність інвестиційної 
політики в  аграрному секторі економіки України. 

19. Орел В. М., доктор економічних наук, професор кафедри організації 
виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені Петра Василенка. Теоретичні аспекти 
функціонування та конкурентоспроможність регіонального ринку м’яса. 

20. Полінкевич О. М., доктор економічних наук,  завідувач кафедри 
економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки; Воляник А. В., студентка 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Принципи 
формування інноваційної стратегії підприємств. 

21. Сак Т. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Інноваційні аспекти стратегічного розвитку 
підприємства. 

22. Сарахман О. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і 
оподаткування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 
банківської справи». Фінансова звітність – джерело оцінювання надійності банків 
України в період системної нестабільності. 

23. Соболєва Г. Г., кандидат економічних наук, доцент кафедри  Економіки 
підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Підвищення 
конкуренстоспроможності шляхом впровадження на підприємстві інноваційних 
технологій. 

24. Таран Н. В., викладач кафедри економіки та менеджменту Миколаївської 
філії ПВНЗ Європейський університет. Підвищення енергоефективності з основ 
біопалива на регіональному та національному рівнях. 

25. Усикова О. М., кандидат економічних наук, директор Миколаївської філії 
ПВНЗ Європейський університет. Теоретичні аспекти контролю як одного із видів 
функцій управління. 

 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ 
 
Голова: Колонтаєвський О. П., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова 
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Секретар: Гриненко В. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ 
 
1. M. Nehme, PhD Candidate of Business Management Science, Kharkov 

Pol-Technique Institute. The Digital Currency- Logarithms for Money Laundry. 
2. Савчук О. В., здобувач освітнього ступеня «бакалавр» напряму 

підготовки «Фінанси і кредит» Національного університету «Острозька академія». 
Застосування кредитного скорингу для оцінки платоспроможності фізичних осіб.  

3. Дяченко В. С., здобувач кафедри економіки праці та розвитку 
сільських територій Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: принципи, 
методи формування та оцінки. 

4. Клебан Ю. В., завідувач відділу інформаційних технологій 
наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія». 
Автоматизація процесу побудови моделей для задач кредитного скорингу. 

5. Колонтаєвський О. П., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова; Підгорнова Д. Ф., 
студентка Харківського національного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова. Оцінка надійності менеджерів підприємства. 

6. Колонтаєвський О.П., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова; Заворін Д. І., студент Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Оцінка 
якості роботи виробничого персоналу. 

7. Кудінов В. А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
професор кафедри інформаційних технологій та кібернетичної безпеки 
Національної академії внутрішніх справ.  Інновації в управлінні інтегрованою 
інформаційно-пошуковою системою міністерства внутрішніх справ України. 

8. Лиса О. В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету.            
Мідик І. В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та 
оподаткування, Львівський національний аграрний університет. Математичне 
моделювання показників контролю якості овочів. 

9.  Остапенко Р. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
статистики і економічного аналізу  Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва. Обґрунтування моделі стратегії розвитку 
підприємства. 

10. Федоров М. В., Хренов О. М., кандидат технічних наук, доцент, 
кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет міського 
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господарства імені О.М. Бекетова. Подходы к моделированию режимов 
функционирования систем теплоснабжения. 

 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ 
 
1. Ворона П. В., доктор наук з державного управління, доцент, 

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки 
кадрів Державної служби зайнятості України , депутат Полтавської обласної ради. 
Соціальні адаптаційні проекти щодо учасників АТО та їх вплив на ринок праці. 

2. Догадайло Я. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету; Коваленко О. А., студентка Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. Призначення та сутність управління 
проектами в сучасному підприємстві. 

3. Сиволапенко Т. Л., начальник відділу розвитку електронних 
послуг Державного агентства з питань електронного урядування України. 
Проектний підхід в сервісно-орієнтованій державі. 

4. Дядюн С.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри ПМ і ІТ 
Харківського національного університету міського господарства імені                            
О.М. Бекетова. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в менеджменті 
та економіці. 

5. Ігнат О. В., аспірант кафедри менеджменту та управління 
проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України. Проекти 
місцевого розвитку як складова управлінського інструментарію підтримки 
співробітництва територіальних громад.  

6. Лошакова В. В., Пахомов Р. В., студенти 4 курсу ФУБ,  
Харківського національного автомобільно-дорожного університету. Управління 
портфелем інноваційних проектів АТП. 

7. овоселецький О. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
Національного університету «Острозька академія». Автоматизація процесів 
рейтингування страхових компаній. 

8. Озерчук Т., магістр, Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка, кафедра менеджменту і логістики. 
Європейський та вітчизняний досвід реалізації інноваційних проектів з 
енергоефективності. 

9. Ржепішевська В. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка. Альтернативні форми інвестування малого бізнесу: досвід США 
і ЄС та перспективи для України. 
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