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Секція №1 

Менеджмент та маркетинг в системі управління соціально-

економічним розвитком України в умовах стратегічних змін 

 

Голова: Плотницька С.І., доктор економічних наук, 

професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування 
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1 Michał Adam Leśniewski, doctor, Krakow Academy of 

Andrzeja Frycza Modrzewski, Faculty of Management and Social 

Communication, Institute of Management and Quality. Model of 

competitive man and behavioral man in human resource management 

in an enterprise – an integrated conceptual view 
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імені О.М. Бекетова. Управління мотивацією персоналу 
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Дослідження методичних підходів до прийняття управлінських 

рішень у будівництві 
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В.Н. Каразіна. The place of agricultural infrastructure in the 
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О.М. Бекетова. Туристичний імідж регіону в системі 

регіонального маркетингу 
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університету імені Михайла Остроградського. D2С як нова 
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Організаційні аспекти управління маркетинговою діяльністю 

підприємства 
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кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Теоретичні та методичні аспекти 

управління інвестиційними ресурсами підприємств 

13 Запорожець Г.В., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 
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Вдосконалення системи управління якістю 

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

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 
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імені О.М. Бекетова. Methods of adopting managerial decisions on 

the socio-economic development of Ukraine in conditions of strategic 

changes 
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кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та 

публічного адміністрування Національного фармацевтичного 

університету. Сутність і передумови використання коучингу для 

розвитку соціально орієнтованого менеджменту 

16 Ковальчук В.М., старший викладач кафедри економіко-

математичного моделювання та інформаційних технологій 

Національного університету «Острозька академія». Тенденції в 

структурі здобувачів освіти в Україні за інституційною 

приналежністю та їх роль у формуванні стратегії управління 

комунікаціями у ЗВО 

17 Козирєва О.В., доктор економічних наук, професор 

Національного фармацевтичного університету; Сагайдак-

Нікітюк Р.С., доктор економічних наук, професор 

Національного фармацевтичного університету; Шуть О.Ю., 

кандидат фармацевтичних наук, викладач Національного 

фармацевтичного університету. Місце інтелектуального 

капіталу як ресурсу розвитку України та її регіонів 

18 Колесник Т.М., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Теоретичні засади антикризового 

управління підприємством 

19 Кондратенко Н.О., доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Науково-практичні аспекти використання 
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сучасних механізмів управління інвестиційною діяльністю 

підприємств 

20 Краснокутський Є.С., студент Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова; науковий керівник – Погасій С.О., кандидат 

технічних наук, доцент кафедри туризму і готельного 

господарства Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. Особливості управління 

конкурентоспроможністю транспортних підприємств 

21 Криштова О.М., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Запорожець Г.В., кандидат економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Реструктуризація підприємств 

комунального господарства 

22 Лелюк Д.А., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

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

туризму і готельного господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Елементи маркетингової стратегії просування водного туризму 

в Україні 

23 Маслак О.І., доктор економічних наук, завідувач 

кафедри економіки Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського; Гришко Н.Є., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського; 

Колісник А.О., студентка Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Підходи до 

формування сучасних конкурентних стратегій інновацій та 

трансформацій 

24 Нікітюк В.Г., аспірант кафедри економіки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Теоретичні основи прийняття рішень в 

контексті розвитку логістичної діяльності на підприємствах 

машинобудування 

  



7 

25 Новікова М. М. – завідувач кафедри менеджменту і 

публічного адміністрування Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор 

економічних наук, професор. Використання сучасних технологій 

адміністративного менеджменту 

26 Олейскер О.С., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Волкова М.В., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Сучасні рекламні технології 

27 Паршина О.А., доктор економічних наук, професор 

кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Університету 

митної справи та фінансів; Паршина М.Ю., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин, регіональних студій та туризму Університету митної 

справи та фінансів. Управління ефективністю використання 

потенціалу економіки України в умовах стратегічних змін 

28 Плотницька С.І., доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Digital marketing technologies development at 

small and medium enterprises in Ukraine 

29 Прус Ю.І., доктор філософії, старший викладач кафедри 

управління та адміністрування Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; Ватуня О.І., здобувач кафедри 

управління та адміністрування Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Соціально-екологічна 

відповідальність бізнесу в Україні 

30 Рудь Д.В., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Гнатенко М.К., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Роль студентського самоврядування у 

формуванні професійних компетенцій майбутніх менеджерів 

31 Рудь Д.В., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Волкова М.В., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 
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Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Управління якістю освітніх послуг 

32 Сапожкова О.М., аспірантка Інституту підготовки кадрів 

Державної служби зайнятості України. Системний підхід до 

корпоративного управління, як важіль сталого розвитку 

організації в сучасних умовах  

33 Сардак С.Е., доктор економічних наук, професор 

кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних 

студій та туризму Університету митної справи та фінансів; 

Погоріла Ю.Р., студентка Університету митної справи та 

фінансів. Формування системи українського менеджменту 

34 Світлична К.С., кандидат фармацевтичних наук, доцент 

Національного фармацевтичного університету. Актуальність 

впровадження сучасної системи менеджменту для підвищення 

якості продукції фармацевтичного підприємства 

35 Сич Т.В., доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

публічної служби та управління навчальними й соціальними 

закладами Навчально-наукового інституту публічного 

управління, адміністрування та післядипломної освіти  

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка». Впровадження партнерської взаємодії університету 

та роботодавців на рівні кафедри 

36 Тернова І.А., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки та менеджменту Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Організація виробничої та 

інноваційної діяльності на основі регіональних екосистем 

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

адміністрування, асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова; Волошина Ю.О., 

студентка Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. Культурний компонент в 

системі міжнародного менеджменту 

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

адміністрування, асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова; Вінокурова Ю.О., 

студентка Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. Improving the motivation of 
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labor and increase the efficiency of foreign economic activity of the 

enterprise 

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

адміністрування, асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова; Урайчик М.С., 

студентка Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. Принципи врахування 

психологічних та фізіологічних особливостей працівника у 

мотивації 

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

адміністрування, асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова; Радченко М.Г., 

студентка Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. Етика та відповідальність 

міжнародного підприємництва: проблеми та шляхи їх вирішення 

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

адміністрування, асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова; Попова М.А., 

студентка Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. Міжнародні корпорації та їх 

роль у проблемах глобалізації 

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

адміністрування, асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова; Гончар К.М., 

студентка Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. Сутність та значення 

соціальної поведінки менеджера на підприємстві 

43 Тульчинська С.О., доктор економічних наук, професор 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Солосіч О.С., 

магістрант Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Удосконалення підходів до управління економічною безпекою 

вітчизняних підприємств як фактор сприяння соціально-

економічного розвитку держави 
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44 Хаустова В.Є., доктор економічних наук, заступник 

директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем 

розвитку НАН України; Іванов М.Є., аспірант Науково-

дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН 

України. Удосконалення управління проектними ризиками в  

ІТ-компаніях 

45 Хринюк О.С., кандидат економічних наук, доцент 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Солосіч О.С., 

магістрант Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Безпекові аспекти забезпечення конкурентоспроможності 

потенціалу вітчизняних підприємств в умовах стратегічних змін 

зовнішнього середовища 

46 Швед А.Б., асистент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова. Напрями підвищення 

ефективності управління діяльністю підприємства 

47 Шевченко В.С., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Розробка ефективного мотиваційного 

механізму управління персоналом будівельних підприємств 

48 Шуть О.Ю., кандидат фармацевтичних наук, викладач 

Національного фармацевтичного університету. Сутнісна 

характеристика процесного підходу 

 

 

Секція №2 

Роль публічного управління та адміністрування у соціально-

економічному розвитку країни 

 

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: Пастух К.В., кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова 
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1 Астахов В.Д., ад’юнкт кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту Національного 

університету цивільного захисту України. Розвиток корупційної 

культури в Україні та її взаємозв’язок з соціально-економічним 

розвитком України 

2 Астрашенок Є.О., аспірант кафедри менеджменту 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України. Особливості інституційно-правого та кадрового 

забезпечення системи надання адміністративних послуг в 

Чигиринській громаді Черкаської області 

3 Бережна О.Ю., 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 

міського господарства імені О.М. Бекетова. Удосконалення 

механізмів державно-приватного партнерства в умовах 

децентралізації влади в Україні 

4 Гнатенко М.К., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Протидія поширенню дезінформації в 

публічному просторі 

5 Дєгтяр О.А., доктор наук з державного управління, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Соціальні виклики для об’єднаних 

територіальних громад 

6 Кострикін О.О., студент Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Острогляд О.Г., асистент кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Управління регіональним розвитком стратегічних змін 

в умовах європейської інтеграції та децентралізації влади. 

7 Краля В.Г., кандидат економічних наук, доцент 

Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка; Драгун Т.П., студентка 

Харківського національного технічного університету сільського 
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господарства імені Петра Василенка. Важливі аспекти 

державного регулювання розвитку туризму 

8 Краля В.Г., кандидат економічних наук, доцент 

Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка; Трубчанінова Т.М., 

студентка Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка. Роль місцевих 

бюджетів у структурі фінансових відносин держави 

9 Лапіна Л.С., здобувач Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. Державна 

політика протидії поширенню пандемії COVID-19 

10 Лісняк К.О., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Дєгтяр О.А., доктор наук з державного 

управління, доцент кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова. Роль публічного 

управління в соціально-економічній сфері життєдіяльності 

11 Мажник Л.О., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Роль сприйняття рівня щастя у публічному 

адмініструванні соціально-економічного розвитку країни 

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

професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Місце адміністрування у системі публічного 

управління соціально-економічним розвитком громад і 

територій 

13 Мирошниченко А.Ю., 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 міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації 

14 Молчанова Г.М., 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 
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адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Покращення екологічного 

стану територіальних громад в умовах децентралізації 

15 Острогляд О.Г., асистент кафедри менеджменту і 

публічного адміністрування Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. State-

managerial decisions as a factor in raising the country's socio-

economic development 

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

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Інноваційні підходи та технології управління 

економічним розвитком територій в умовах стратегічних змін 

17 Романенко О.Б., старший викладач кафедри 

підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Удосконалення публічного управління на засадах 

мережевого підходу 

18 Сварицевич Ю.О., студентка Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова; науковий керівник – Острогляд О.Г., асистент кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Процес формування та реалізації стратегічних 

напрямів сoціaльнo-eкoнoмічнoгo розвитку країни в умовах 

децентралізації влади 

19 Тарабан С.В., кандидат наук з державного управління, 

начальник відділу прогнозування та зведення інформації 

управління аналітики, прогнозування та розвитку 

підприємництва Департаменту економіки і міжнародних 

відносин Харківської обласної державної адміністрації. 

Інноваційна діяльність як складова соціально-економічного 

розвитку територій 

20 Толмач А.А., студентка Київського національного 

торговельно-економічного університету; Радченко Ю.П., 

викладачка кафедри  сучасних європейських мов Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

Недосконалість системи публічного управління та 

адміністрування України та її вплив на соціально-економічний 

розвиток країни 
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21 Третяк В.П., доктор економічних наук, професор 

кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа 

бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. Вплив адміністративного менеджменту на соціально- 

економічний розвиток країни 

22 Філіппова В.Д., доктор наук з державного управління, 

професор кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Херсонського національного технічного 

університету. До питання «європеїзації» державного управління 

23 Хриков Є.М., доктор педагогічних наук, завідувач 

кафедри публічної служби та управління навчальними й 

соціальними закладами Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Планування запобігання та подолання 

корупції в територіальних громадах 

24 Худавердієва В.А., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту, економіки і маркетингу Харківської 

державної зооветеринарної академії. Напрями державного 

регулювання соціально-економічного розвитку країни 

 

 

Секція №3 

Сучасні технології управління в галузі туризму та 

готельного господарства в умовах стратегічних змін 

 

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 Александрова С.А., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Формування партнерських відносин з персоналом 

як основи управління конкурентоспроможністю готельного 

підприємства 
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2 Бережна О.А., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Колонтаєвський О.П., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри туризму і готельного 

господарства Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. Адаптація стратегії розвитку 

готельного підприємства 

в готельному господарстві 

3 Влащенко Н. М., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Інвестиційний клімат як фактор розвитку 

туристсько-рекреаційного комплексу 

4 Давидова О.Ю., доктор економічних наук, декан 

факультету менеджменту Харківського державного університету 

харчування та торгівлі. Формування стратегії інноваційного 

управління розвитком підприємств готельно-ресторанного 

господарства 

5 Живко З.Б., доктор економічних наук, професор кафедри 

менеджменту Львівського державного університету внутрішніх 

справ; Боруцька Ю.З., кандидат геологічних наук, викладач 

Львівського національного аграрного університету;  

Мартин О.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри права 

та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. Особливості 

та основні ознаки сільського туризму 

6 Козлова А.О., кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри туризму і готельного господарства 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Український готельний бізнес під час 

COVID-19 

7 Колонтаєвський О.П., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Управління збалансованістю цілей готельних 

підприємств 

8 Кравцова С.В., старший викладач кафедри туризму і 

готельного господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Застосування інновацій в сфері туризму 
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9 Крайнюк Л.М., кандидат технічних наук, професор 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова; Полчанінова І.Л., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Дослідження особливостей і ризиків розвитку 

туристсько-рекреаційного комплексу України 

10 Купін Д.О., студент Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

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

туризму і готельного господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Сенсорний маркетинг в управлінні поведінкою гостей готелю: 

аромамаркетинг 

11 Мірошниченко Д.Р., студентка Університету Митної 

Справи та Фінансів. Аналіз подієвого туризму у Китаї (на 

прикладі фестивалів) 

12 Оболенцева Л.В., доктор економічних наук, завідувач 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. PR – технології в управлінні підприємствами 

туристичної індустрії 

13 Писарева І.В., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Аспекти управління туристичними 

підприємствами під час пандеміїї 

14 Погасій С.О., кандидат технічних наук, доцент кафедри 

туризму і готельного господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Вплив 

хмарних технологій на управління роботою туристських 

підприємств 

15 Радіонова О.М., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Функціонування ринку туристичних послуг на 

засадах сталого розвитку 

16 Світлична В.Ю., кандидат економічних наук, доцент 

Харківського національного університету міського господарства 
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імені О.М. Бекетова; Густова Є.С., студентка Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Формування системи контролінгу в процесі 

функціонування підприємств туристичної сфери  

17 Світлична В.Ю., кандидат економічних наук, доцент 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Фінансова безпека суб’єктів 

господарювання в галузі туризму 

18 Сегеда І.В., кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Ринкові інструменти організації управління  

19 Сегеда І.В., кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова; Разгоєва І.Т., студентка Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Безвідходне виробництво у закладах ресторанного 

господарства при готелях 

20  Соколенко А.С., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Проблеми відкриття закладів ресторанного 

господарства на українському ринку в умовах сьогодення 

21 Тимченко В.С., студент Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

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

туризму і готельного господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Управління онлайн-репутацією турпідприємства 

22 Угоднікова О.І., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Certain aspects of inclusive tourism development 

23 Шелест М.С., здобувач 4 курсу кафедри міжнародних 

регіональних студій та туризму, факультету економіки, бізнесу та 

міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів. 

Аналіз розвитку туризму Грузії 
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Секція №4 

Економічні науки: сучасний стан та тенденції в економіці в 

умовах стратегічних змін 

 

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. Герасимчук А.В., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Соболєва Г.Г., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Принципи управління конкурентоспроможністю в умовах 

стратегічних змін 

2. Глинянська Д.В., студентка Університету митної справи 

та фінансів; науковий керівник – Малюта І.А., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин, регіональних студій та туризму Університету митної 

справи та фінансів. Сучасний стан торговельного 

співробітництва України та Південної Кореї 

3. Давидов Є.О., аспірант Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Забезпечення економічної результативності суб’єктів 

господарювання в умовах стратегічних змін 

4. Долина Б.М., аспірант Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Передумови розвитку будівельного ринку України 

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

кафедри обліку та оподаткування Львівського національного 

аграрного університету. Трансформація вітчизняного ринку 

офісної нерухомості під час COVID-19 

6. Колбасін Є.С., кандидат економічних наук, науковий 

співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем 
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розвитку НАН України. Економічний розвиток України на фоні 

світових тенденцій 

7. Костюк Ю.А., курсант Дніпропетровського державний 

університет внутрішніх справ; Паршин Ю.І., доктор 

економічних наук, професор кафедри фінансових та стратегічних 

розслідувань Дніпропетровського державний університет 

внутрішніх справ. Власний капітал підприємства: сутність та 

особливості формування 

8. Крячко Є.М., кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник відділу промислової політики та 

енергетичної безпеки сектору промислової політики та 

інноваційного розвитку Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку НАН України. Стан і тенденції 

енергоефективності в країнах світу та Україні 

9. Кулініч Л.Ю., студентка Університету митної справи та 

фінансів; науковий керівник – Малюта І.А., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин, регіональних студій та туризму Університету митної 

справи та фінансів. Міжнародні економічні відносини в умовах 

глобалізації. 

10. Луценко О.І., аспірант Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана. Окремі 

питання впливу сучасних реалій на стан телекомунікаційної 

галузі в Україні 

11. Малюта І.А., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних 

студій та туризму Університету митної справи та фінансів; 

Коваленко А.І., студентка Університету митної справи та 

фінансів. Рівень соціально-економічного розвитку Бразилії  

12. Марочко О.В., студентка Університету митної справи та 

фінансів; Малюта І.А., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних 

студій та туризму Університету митної справи та фінансів. 

Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом 

13. Маслак О.І., доктор економічних наук, завідувач 

кафедри економіки Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського; Таловер В.А., кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри економіки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; Яковенко Я.Ю., асистент кафедри економіки 
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Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; Пономаренко С.О., аспірант кафедри 

економіки Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Звітність зі стійкого розвитку: 

варіанти позиціювання підприємств 

14. Мирончук З.П. кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку та оподаткування Львівського національного 

аграрного університету; Андрушко Р.П., кандидат економічних 

наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Львівського 

національного аграрного університету; Колач С.М., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки Львівського 

національного аграрного університету. Information security 

enterprises in the conditions of society globalization 

15. Митрофанова О.М.,  провідний економіст ДУ «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України». Фінансово-економічні аспекти забезпечення 

ефективного використання підземних вод в Україні 

16. Михайлова К.В., аспірант кафедри економіки 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова; науковий керівник – Пушкар Т.А., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Перспективи використання хмарних послуг в 

Україні 

17. Одінцов М.М., доктор економічних наук, професор 

кафедри економіки Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського; Дідур С.В., доктор економічних 

наук, професор кафедри економіки Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського; 

Варенікова С.П., студентка кафедри економіки Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського. 

Механізм впровадження звітності зі стійкого розвитку 

18. Паршин Ю.І., доктор економічних наук, професор 

кафедри фінансових та стратегічних розслідувань 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Ентропійний підхід до оцінки нерівномірності економічного 

розвитку в умовах стратегічних змін 

19. Пугачова А.М., студентка Університету митної справи та 

фінансів; Петренко І.В., студентка Університету митної справи 

та фінансів; науковий керівник – Малюта І.А., кандидат 
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економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин, регіональних студій та туризму Університету митної 

справи та фінансів. Роль вільних економічних зон в економіці 

Китаю. 

20. Радіонова Л.О., кандидат філософський наук, доцент 

кафедри філософії і політології Харківського національного 

університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Професіоналізм державних службовців як 

імператив соціально-економічного розвитку України 

21. Радіонова Л.О., кандидат філософський наук, доцент 

кафедри філософії і політології Харківського національного 

університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова; Радіонова О.М., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Грошове господарство як детермінанта 

блазірованості міста 

22. Серьогіна Д.О., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова. Вплив кризи  

COVID-19 на перспективи будівельної галузі 

23. Федотова Ю.В., кандидат економічних наук, в.о. зав. 

кафедри економічної теорії та міжнародної економіки 

Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова. Оцінка сприятливості середовища 

міжнародного бізнесу  для підприємства на прикладі ПрАТ 

«Куп'янський МКК» 

24. Шпілєвський О.В., молодший науковий співробітник 

Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку 

НАН України. Глобальні тенденції розвитку фотоелектричних 

геліосистем та прогноз об’єму їх ринку на 2022 рік 
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Секція №5 

Інформаційні технології в управлінні та адмініструванні 
 

Голова: Боровик М.В., кандидат економічних наук, доцент 

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. Боровик М.В., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Функції управління інформаційно-

комунікаційним забезпеченням діяльності організації 

2. Геворкян А.Ю., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Інноваційна інформаційно-комунікаційна система забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування з надання публічних 

послуг 

3. Гришко О.П., аспірант кафедри менеджменту Інституту 

підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. 

Інноватизація інформаційного забезпечення регулювання ринку 

праці України 

4. Іванов Є.В., кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри публічної служби та управління навчальними 

й соціальними закладами ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Роль, функції та принципи 

використання інформаційних технологій та систем в управлінні 

та адмініструванні 

5. Козлова Ю.А., студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Боровик М.В., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Особливості управління інформаційними 

ресурсами підприємства  
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6. Крамар М.Ю., студент Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Боровик М.В., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Вимоги до прийняття управлінських рішень 

7. Крупа В.Р., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Львівського 

національного аграрного університету; Крупа О.М., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Львівського національного аграрного 

університету. Діджиталізація бізнес-процесів, як напрям 

інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств 

8. Лях Ю.І., доктор філософії, асистент кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Інформаційні технології в управлінні та 

адмініструванні 

9. Мацук З.А., доктор економічних наук, професор кафедри 

фінансів Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. Перспективи розвитку криптовалюти 

на фінансовому ринку 

10. Петрик А.О., студентка Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Тренди INDUSTRY 4.0 у світі 

та перспективи їх розвитку в Україні 

11. Працибуда М.В., студент Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

науковий керівник – Гнатенко М.К., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. Залучення громадян до політичних процесів 

через мережу інтернет 

12. Рябов М.О., студент Хмельницького Університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова. Моделювання 

інформаційних систем в державному управлінні 

13. Сумець О.М., доктор економічних наук, професор кафедри 

менеджменту та публічного адміністрування Національного 

фармацевтичного університету. Розумні системи і Інтернет 

речей: практика застосування 
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Секція №6 

Управління фінансами, банківськими установами та 

страховими компаніями як фактор соціально-економічного 

розвитку України 
 

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

професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

Секретар: Гнатенко М.К., кафедри менеджменту і 

публічного адміністрування Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

1 dr hab. prof. UJK Andrzej Pawlik, Jan Kochanowski University in 

Kielce; Poland; dr Paweł Dziekański, Jan Kochanowski University in Kielce; 

Poland; mgr Magdalena Wrońska, Jan Kochanowski University in Kielce; 

Poland; mgr Urszula Karpińska, Jan Kochanowski University in Kielce; 

Poland. Financial independence as a barrier to the development of poviats in 

Poland in 2010-2019 

2 Гриник В.Ю., студент Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу; науковий керівник –  

Король С.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. Інфляція в Україні: рівень та динаміка 

3 Гузела І.А., аспірант кафедри податків та фіскальної 

політики, Західноукраїнського національного університету. 

Реалії формування результатів фінансових діяльності 

страховиків до оподаткування 

4 Живко З.Б., доктор економічних наук, професор кафедри 

менеджменту Львівського державного університету внутрішніх 

справ; Воронка О.З., кандидат економічних наук, викладач 

кафедри менеджменту Львівського державного університету 

внутрішніх справ; Лесик І.І., аспірант кафедри менеджменту 

Львівського державного університету внутрішніх справ. Загрози 

кадровій безпеці банків 

5 Кізима М.З., студентка Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу; науковий 

керівник – Король С.В., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. Гроші: сутність та значення дефініції 
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6 Коляда Т.А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова. Інститут бізнес-омбудсмена в Україні та світі: 

історико-правовий аспект 

7 Кривицька О.Р., доктор економічних наук, професор 

кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету 

«Острозька академія». Наукові підходи до визначення дефініції 

«фінансова безпека» 

8 Міськов В.С., студент Національного університету 

«Острозька академія». Закономірності розвитку страхування 

життя в Україні 

9 Новосьолова О.С., кандидат економічних наук, доцент 

Херсонського національного технічного університету;  

Фомін О.С., студент Херсонського національного технічного 

університету. Оцінка концентрації банківського сектору України 

10 Прокопишин О.С., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку та оподаткування Львівського національного 

аграрного університету; Вакулюк С.А., студентка Львівського 

національного аграрного університету; Ковальчук М.С., студент 

Львівського національного аграрного університету. Страхування 

життя як інструмент забезпечення соціального захисту 

населення 

11 Спасів Н.Я., доктор економічних наук, професор кафедри 

фінансового менеджменту та страхування Західноукраїнського 

національного університету. Особливості фінансової 

децентралізації територіальних громад: зарубіжний досвід 

12 Яценко І.В., аспірант кафедри фінансових ринків 

Університету державної фіскальної служби України. 

Функціональне призначення ринку інвестиційних фінансових 

послуг 
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Секція №7 
Управління проектами та програмами соціально-

економічного розвитку України 
 

Голова: Кондратенко Н.О., доктор економічних наук, 
професор 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 Гришко Н.Є., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського; Лозовик Д.Б., старший викладач 
кафедри економіки Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського; Верменич А.О., студент 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. Актуальні питання енергозбереження для 
житлового сектору України 

2 Мартиненко В.Ф., доктор наук з державного управління, 
професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління 
та адміністрування Державного вищого навчального закладу 
«Криворізький національний університет». Методологічні засади 
проектування 

3 Маслак О.І., доктор економічних наук, завідувач кафедри 
економіки Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського; Данилко В.К., доктор економічних 
наук, професор кафедри економіки Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського; 
Гладенький Б.В., аспірант кафедри економіки Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського. 
Актуальні питання тарифо- та ціноутворення на енергоресурси 
в Україні 

4 Хринюк О.С., кандидат економічних наук, доцент 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Місяйло О.В., 
магістрант Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Особливості проєктного підходу до управління 
конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств  
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Програма 
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