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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Робота ХV Міжнародної наукової конференції здобувачів вищої 

освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» 
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форматі із застосуванням комунікаційного засобу ZOOM за 

посиланням: 
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Ознайомлення учасників з регламентом конференції. 
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Секція 1.  
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економічних відносин 
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Секція 2.  

Розвиток економічного потенціалу суб’єктів підприємництва в 

умовах пандемії та карантинних обмежень 
 

Керівник секції: декан факультету управління і бізнесу  

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  

д.е.н., доцент Шевченко Інна Юріївна  

 

Аліпова Д.О. Туристичний потенціал Харкова (довоєнний період) 

Арунашвілі Є.Г. Транспортний шум як фактор деструкції людського 

капіталу у містах 

Безпала В.Д. Управління маркетингової діяльністю в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності 
Білоконь Є.Р., Хоруженко О.С. Вплив COVID-19 на сектори економіки в 

цілому та сільськогосподарську промисловість зокрема: погляд Euler 

Hermes 

Демиденко А. В. Вплив цифрової економіки на ринок праці 

Довгопол О.Ю. Визначення місця і ролі інфляції в економіці України 

Дяченко Л.А., Сидор О.К. Роль емоційного інтелекту у професійній адаптації 

молоді в сучасних умовах 

Костяниця Д.О., Шулепова А.Г. Розвиток інтернет комерції  банківських 

продуктів в період пандемії 

Лівенцова  Я. Використання інформаційних та комп'ютерних технологій 

для автоматизації бізнесу 

Логвиненко В.І., Сімоненко К.Є. Формування механізму управління 

інноваційною діяльністю підприємства 

Пронін А.Д. Протекціонізм сільськогосподарської промисловості України: 

реалії 2022 

Чупета Д.О. Конкурентоспроможність та стабільний соціальний розвиток 

в Україні 

Шмирьов М.С. Гендерний підхід в комерційній діяльності підприємств 

України 
Mustafayeva Gülnar Elton qızı T                                        

Nəsibova Günay Namiq qızı T k                  o      materiallardan 

    f           ük   z        q                  
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Секція 3.  

Підприємництво як фактор економічного розвитку  

національної економіки 

 
Керівник секції: завідувач кафедри економіки і підприємництва  

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  

д.е.н., доцент Дмитрієва Оксана Іллівна 

 
Yaroshenko B. Human resource as a factor in the successful development of the 

national economy  
Ананенко А. С. Зміст плану матеріально-технічного постачання та 
організація його виконання  
Ананенко А.С. Сутність криптовалюти та історія її виникнення  
Довгопол О.Ю. Перспективи виробництва біогазу в Україні  
Іванов Є.В. Інформаційне забезпечення системи управлінських рішень  
Ізотова Ю.Р. Можливості, загрози та головні складності цифрової 
трансформації  
Кайрат Д. Теоретические аспекты формирования производственной 
программы в рыночных условиях  
Купновицька К.В., Дяченко Л.А. Економічна поведінка молоді  у контексті 
«теорії підприємництва»  
Пісклова Д. А. Статистичні методи в управлінні якості продукції  
Сафронова Д.В. Габаритна довжина міських автобусів великого класу як 
ключовий фактор їх продуктивності  
Фараджов Н.Н. Основные направления формирования и развития системы 
финансирования малого и среднего предпринимательства  
Фролова Ю.С. Сутність та особливості фондової біржі  
Цема В.Є. Перевезення пасажирів у внутрішньоміському сполученні як 
основа пасажирських перевезень автомобільним транспортом в Україні  
Чупета Д.О. Екологічна безпека в Україні  
Щербанюк В.Л. Сучасний стан та роль бізнес-планування в Україні  
Əliyeva Arzu Füzuli S       ü                        o         
Abdullayev Əlirza Aqil oğlu, Məmmədov Saqib Yaşar oğlu Az  b  c     q     
    bk    ğ       k ş f      q          
İlyasov İlham Zahid oğlu P ş          v          z  b  c    q                 k ş f 
             b    k     
Rüstəmzadə Fəridə Loğman qızı Mü                  q     k ş f               
           ü                

Şükürov Xəyal Rasim oğlu K ç k v  o        bk    ğ     v       k ş f     

  v   ş   b z     ü         o    
Vəliyeva Xanımtər Qoca qızı, Xəlilova Xəyalə Qəmbər qızı  q         k ş f   
reklamin rolu  
Абдраук Р.М. Қазақстан республикасында автомобиль жолдарын дамыту 
ж не оны қаржыландыру 
Алмагамбетова С.Т., Дуйсенбай М.С., Естемесова А.М. Алматы қаласының 
экологиялық қауіпсіздігіне к сіпорындар қызметінің  сері  
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Секція 4. 

Світові інтеграційні процеси як тенденція розвитку  

національної економіки 

 
Керівник секції: заступник завідувача кафедри менеджменту  

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  

д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України  

Шинкаренко Володимир Григорович 

 

Алиев С. Э. Развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане  

Алиева Г. К. Экологические проблемы заминированных территорий  

Безпала В.Д. Екологічний менеджмент як інструмент механізму 

екологічного регулювання  

Бєлятинська А.А. Вплив пандемії COVID-19 на світові морські перевезення  

Бєлятинська А.А. Вплив аспекту ефективного спілкування на рівень бізнес-

культури компаній в маштабі міжнародних економічних відносин  

Довгопол О.Ю. Зарубіжний досвід виробництва біогазу  

Донатус Мерісаксесс Ліквідація росії як розплата за вторгнення до 

України: погляд молоді заходу  

Ігнатенко В.Я. Іноземне інвестування як спонукаючий фактор розвитку 

туристичної галузі України  

Лайсауі Уссама Війна в Україні та її вплив на держави ЄС: приклад 

Польщі  

Пронін А.Д. Вплив воєнного стану в Україні на бізнес  

Циганкова К.В., Чжан Ц. Іноземні інвестиції як засіб стимулювання 

економіки України  

Hacıyev Rövşən İlqar oğlu B okç      x o og      v     b q  z         

Məmmədova Zəminə İlham qızı Az  b  c     b     x  q          k      

    q        :       q    v        k  v     
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Секція 5.  

Облік, аудит і оподаткування господарської діяльності суб’єктів 

підприємництва 
 

Керівник секції: завідувач кафедри обліку та оподаткування  

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  

к.е.н., доцент Ковальова Тетяна Володимирівна 

 
Акимхан К.Е. Методология составления отчета о прибылях, убытках и 

совокупном доходе  
Гришина В.В. Актуальні проблеми оцінки біологічних активів  

Дорошенко М.М. Облік виробничих запасів: нормативно-правове 

забезпечення  
Еркинбаева А.Н. Методология учета вознаграждений работникам  

Єрньєй Р.Р. Підприємство не виплачує аванс на відрядження: вирішення 

ситуації  

Івакін В.О. Податковий облік підприємств  

Крись К.М. Проблеми вдосконалення механізмів прямого оподаткування в 

Україні на сучасному етапі  
Кулікова К.М., Лівенцова Я.О. Управлінський облік на підприємстві: 

організаційні аспекти впровадження  

Лівенцова Я.О. Особливості бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах в Україні  

Мамедли В. А. Расширение налоговой базы по налогу на имущество в 

Азербайджане  

Мошківський В.В. Основні напрямки покращення якості аудиту  

Мошківський В.В. Особливості оподаткування заробітної праці в Україні  

Разгоняєв Г.В.,Мошківський В.В. Інституційне забезпечення обліку власного 

капіталу в діючій системі оподаткування  

Селезньова О.В. Актуальні проблеми обліку основних засобів  

Слісаренко О.О. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку  

Слісаренко О.О. Поняття та види фінансової звітності підприємсва в Україні  

Соколова І. К. Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та 

оподаткуванні  

Шрамкова Н.А. Аналіз пропозицій щодо удосконалення обліку виробничих 

запасів на підприємстві  
Əliyeva Ləman Cəfərqulu qızı, Əliyeva Təranə Əsman qızı Bazar iqtisadiyyati 

ş                  f                  o   ox            şk     

Kərimova Mehriban Allahverən qızı Az  b  c               bk    q f             

xü     b    övü k     

Məmmədova Dürdanə Müzəffər qızı Döv      f  k     x   z                   v  

 q                z              o    
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Секція 6.  

Управління та адміністрування діяльності  

економічних суб’єктів національної економіки 
 

Керівник секції: завідувач кафедри менеджменту   

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  

д.е.н., професор Криворучко Оксана Миколаївна 

 

Yaroshenko Bogdana Changes in the working conditions in foreign markets for 

hr managers  

Бук О.В. Основні напрямки поліпшення фінансової політики підприємства  

Волкова С.О. Мотивація персоналу у світлі теорії поколінь  

Гаврилюк М.Р., Якімова В.С. Токенизація як засіб забезпечення безпеки 

вихідних даних системи платежів  

Герасименко Д.В. Мотиваційний моніторинг працівників автотранспортних 

підприємств  

Глоба Є.O. Використання ресурсно-функціонального підходу до виділення 

складових безпеки підприємства  

Зайченко М.О. Складові елементи логістичної стратегії  

Колеснік Е.В. Формування інвестиційних ресурсів підприємства  

Крапчатова В.С. Недолік сучасній концепції менеджменту і можливість 

його подолання  

Мірошникова В.Д. Сутність поняття контроль  

Молдакулова Н.М. Государственное регулирование и организация 

инновационной деятельности в РК  
Обозна М.Д. Функції управління витратами підприємства  

Петрик А.В. Обґрунтування елементів стратегії розвитку трудового 

потенціалу України  
Петрик А.В. Стратегічне управління розвитком трудового потенціалу: 

ессенціальна характеристика  

Пономаренко А.С. Сутність маркетингової політики комунікацій 

підприємства  

Семенова Т.Ю. Дослідження сутності терміну «аутсорсинг підприємства»  

Сімоненко К.Є. Аналіз підходів до визначення поняття «мотивація»  

Стремоухов В.В. Сучасні тенденції у формуванні критеріїв відбору 

персоналу  
Тихоненко О.С. Сутність внутрішньогосподарського контролю на АТП  

Хавула Й.В. Сутність логістичного обслуговування споживачів 

підприємства  
Цема В.Є. Використання методу кореляційно-регресійного аналізу для 

розрахунку цін на нову продукцію  

Цема В.Є. Методи оцінки ефективності маркетингової діяльності 

підприємства  

Чупета Д.О. Управління маркетингом для розвитку підприємства  
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Алмагамбетова Ш.Т,. Абдраук Р., Штыбко В. Қазақстан республикасы көлік 

жүйесінің даму м селелері  

Канаев А.Б., Койчубаев А.Б. Қазақстан республикасында коммерциялық 

банктердің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету  

Сұлтанғазиев Н. Е. Қр-да инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу ж не 

ұйымдастыру  
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Секція 7.  

Актуальні аспекти економічної діяльності у сфері фізичного 

виховання та спорту 

 
Керівник секції: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  

доцент, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України  

Курилко Микола Федорович 

 
Christosov Igor Prospects for the development of the economics of ukrainian 

sport  
Анахіна І. О. Актуальні аспекти економічної діяльності у сфері фізичного 

виховання та спорту  
Василенко О.С. Футбольні менеджери українського ринку  

Даньшин М.Ю. Трансферу у футболі  

Довгань Д.В. Професійний теніс в Україні  

Жеведь А.В., Семенова Т.Ю. Дослідження змісту дій і робіт спортивного 

менеджера як підстави для визначення його компетенцій  

Захарченко В.І. Особливості баскетбольного бізнесу  

Зубков Ю.О. Можливості майбутніх фахівців фізичного виховання та 

спорту на ринку праці України  

Коваленко В.Д. Розвиток фітнес-індустрії в Україні  

Козуля С.Ю. Маркетинг фізичної культури в системі освіти  

Котляр А.Ю. Розвиток ринку фітнес-індустрії  

Лісаченко Я.В. Ринок праці спортсменів-професіоналів  

Мацуга С.В. Футбольні агенти у спортивному бізнесі  

Рафальський О.Ю. Економічні аспекти фізичної культури і спорту в Україні  

Сосновський М.О. Фінансове забезпечення сфери фізичної культури та 

спорту  
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