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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Назва  

заходу 

Час 

проведення 

Місце  

проведення 

 

 

Реєстрація 

учасників 

 

 

 

з 9.00 до 11.00 

м. Харків, 

станція метро  

«Академіка Павлова» 

вул. Владислава Зубенка, 3а, 

корпус факультету управління та 

бізнесу ХНАДУ,  

фойє 2-го поверху 

 

Пленарне засідання 

 

з 11.00 до 13.00 

корпус факультету управління та 

бізнесу ХНАДУ, 

ауд. 255 (2 поверх) 

 

Кава-брейк 

 

з 13.00 до 13.30 

корпус факультету управління та  

бізнесу ХНАДУ, 

ауд. 268 (2 поверх) 
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корпус факультету управління та 
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аудиторії 2 поверху 

Знайомство з 

кафедрами 

факультету 

 

з 16.00 до 16.30 

корпус факультету управління та 

бізнесу ХНАДУ,  

1, 2 і 3 поверх 

Підбиття 

підсумків 

конференції 

 

з 16.30 

корпус факультету управління та 

бізнесу ХНАДУ, 

ауд. 255 (2 поверх) 
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Секція 1 

Економіко-правові аспекти провадження підприємницької 

діяльності  
 

Керівник секції: доцент кафедри економіки і підприємництва  Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університета, к.е.н., доцент 
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Білик В.В. Інтерим-підприємництво у цифровій економіці  

Блага В.В. Вибір парадигми, якої необхідно дотримуватися при описі 

життєвого циклу підприємства  

Блага В.В. Зростання ринку бізнес-туризму завдяки розвитку коворкінгу в 

Україні 
Близнюк А.О. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства 

Бріль М.С., Лісна І.Ф. Формування регулюючого впливу держави на 

розвиток корпоративного сектора в Україні  
Булах І.І., Шиманська О.В. Конкурентоспроможність,  як складова економічної 

безпеки підприємства 

Гузенко Г.М. Економічна політика в Україні: проблеми та перспективи 

розвитку 
Гущак О.М., Галик І.С., Семак Б.Д. Проблеми підготовки фахівців для 

підприємницької діяльності в Україні 
Данилейчук Р.Б. Основні напрями державної політики підтримки розвитку 

регіональної інфраструктури малого підприємництва в Україні  

Дмитрієв І.А. Особливості розвитку підприємництва в Харківській області 

Іванілов О.С. Підприємництво як сучасна форма господарювання 

Карташова Е. Экономическая теория в генезисе института власти  

Ковтуник І.І. Туристичні підприємства та їх міжгалузеві зв’язки з 

підприємствами інших видів економічної діяльності 
Котвицька І.П., Котвицька Н.М. Шляхи підвищення економічної 

ефективності галузі молочного скотарства  

Кубанов Р.А. Сутність і структура підприємницької компетентності 

майбутніх економістів  
Курденко О.В. Основи економічних і правових аспектів у працях вчених 

стародавньої Греції і стародавнього Риму  
Лисенко А.О. Роль підприємництва в ринковій економіці  

Литвиненко А.В., Пономаренко О.О. Державне регулювання електронного 

бізнесу в Україні  
Ломовських Л.О. Дослідження дефініції «суб’єкт підприємництва» в 

організаційно-економічних процесах, явищах, системах  
Маковоз О.С. Сучасні аспекти розвитку електронної комерції в Україні  
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Ніколайчик А.В., Котвицька Н.М. Проблеми забезпечення  та фактори 

підвищення рівня регіональної продовольчої безпеки 
Ніколайчук О.А. Оцінка розвитку підприємництва на Україні на основі 

глобальних рейтингів  
Онісіфорова В.Ю. Корпоративне медичне страхування: особливості 

реалізації в Україні  
Платмір Я.Г., Котвицька Н.М. Удосконалення механізмів управління 

сільськими територіями  
Попадинець О.В. Особливості ринку капіталу в мусульманських країнах  

Приходько Д.О. Підприємництво та економіка  

Прокопенко М.В. Принципи корпоративного управління ОЕСР в сучасних 

умовах господарювання  
Савченко Л.Г., Савченко О.С. Особливості проектування та будівництва 

сільськогосподарських підприємств: економічний аспект 
Шевченко І.Ю. До питання методичного забезпечення оцінювання 

конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування  
Юрченко О.В., Гуприна І. Еколого-економічна ефективність застосування 

геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві  
Яцюк О.С. Відповідальність за доведення до банкрутства господарюючого 

суб’єкта 

 

Секція 2 

Інноваційно-інвестиційна діяльність як запорука ефективного 

підприємництва 
 

Керівник секції: завідувач кафедри економіки і підприємництва  Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету, д.е.н., професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України  

Іванілов Олександр Семенович 

 

Бабайлов В.К. Рішення методологічних проблем підприємництва як 

інноваційна діяльність 
Байрачна А.С. Інноваційно-інвестиційна діяльність як запорука 

ефективного підприємництва  
Балака Є.І. Комплексна автоматизація залізниці як пріоритетний напрям її 

розвитку 
Березіна Л.М. Інноваційність розвитку підприємництва в Україні: 

проблеми та перспективи  
Блага В.В. Оцінка інноваційно-інвестиційного потенціалу бізнес-центрів 

мегаполісу 

Близнюк А.О. Ефективність та раціональність прийняття інвестиційних 

рішень  
Болотова Т.М., Крюкова О.М., Кетова Т.Б. Прямі іноземні інвестиції в 

економіку України як елемент розвитку країни  
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Братюк В.П., Копча В.В. Інноваційна діяльність як запорука ефективного 

підприємництва 
Бурковська А.І. Інвестиційне забезпечення органічного виробництва у 

сільсько-господарських підприємствах в контексті продовольчої безпеки 

України  
Васьківська К.В., Прокопишак В.Б., Децик О.І. Управління діяльністю 

суб’єктів підприємництва: фінансовий аспект  

Венгерська Н.С. Інноваційний міжнародний авіабізнес  

Волохова І.В. Підвищення інвестиційної привабливості залізничного 

транспорту України в ринкових умовах господарювання  
Галицький О.М., Серьожкін С.Ю., Жеребцова Ю.В. Удосконaлення держaвної 

полiтики в сфері iнновaцiй aгрaрного виробництвa в Укрaїнi  
Герасименко О.В. Ефективна інвестиційна політика як запорука розвитку 

підприємництва  
Грабовська І.В. Проблеми інноваційного розвитку і креативності персоналу 

науково-виробничого підприємства  
Догадайло Я.В., Пивовар К.В. Оцінка доцільності впровадження змін в 

підприємстві  
Зайцева Л.О. Інноваційна діяльність агропромислових підприємств  

Івашко Л.М., Поздняков О.В. Аспекти моделювання інвестиційних процесів 

населення 
Іськевич П.В., Галімук Ю.О. Вплив факторів на формування фінансової 

стійкості суб’єктів малого підприємництва  
Каличева Н.Є. Напрями інноваційного розвитку регіонів України  

Кетова Т.Б., Крюкова О.М., Болотова Т.М. Інновації як фактор формування 

конкурентоспроможності підприємства  

Кліменко О.М., Пивавар І.В. Структура та послідовність розбудови  

мотиваційного механізму інноваційної діяльності підприємства  
Кривошеєва Н.М. Соціально-економічна ефективність інноваційної 

діяльності підприємства  
Лук’янова О.М. Реалії інноваційно-інвестиційний розвитку підприємств 

України  
Можайкіна Н.В., Кудренко Д.О. Стан інноваційної інфраструктури 

підприємств України  
Нікітіна А.В., Кадигроб Ю.Ю., Матухно Д.О. Розвиток теоретичних засад 

управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах глобалізації 
Осаул А.О., Ткачук О.О. Про особливості залучення інвестицій у сектор 

машинобудування Африки 
Палагута С.С. Створення ефективної системи управління формування 

завдань і функцій в державних органах, на підприємствах і організаціях  
Плигач К.Д. Характеристика майнового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств Черкаського регіону 
Põlajeva Т. Overview of methodologies for assessing investment attractiveness  
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Prishlyak N.V. System of measures to increase investment attractiveness in the 

sphere of biofuel production  
Ревуцька А.О., Ніколайчик В.Ю., Черниш О.І. Економічна стійкість та 

управління підприємством  
Ревуцька А.О., Похитайло С.В., Черниш О.І. Проблеми розвитку галузі 

рослинництва в сільськогосподарських структурах  
Рекечинський Р.О., Котвицька Н.М. Формування та оцінка інноваційного 

потенціалу розвитку агропродовольчого виробництва в Україні  
Рибалко-Рак Л.А., Бойко Г.С. Науково-інноваційна діяльність закладу вищої 

освіти: особливості реалізації  
Руденко І.В., Голованова О.М., Постольна Н.О. Фінансове забезпечення 

інноваційної діяльності в Україні  
Садиков М.А. Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку 

економіки  
Семенцова О.В. Аспекти удосконалення інвестиційно-інноваційного 

розвитку залізничної галузі  
Смолій Л.В., Крижановська А.М. Чинники формування інвестиційного 

забезпечення підприємництва в аграрній сфері економіки  
Соколова Л.В. Інвестиції як засіб розвитку підприємництва в сфері туризму  

Табенська  О.І. Інноваційна діяльність як запорука ефективного 

підприємництва  
Шевців А.Б. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємницьких 

структур у системі програмного управління сталим розвитком економіки  
Шевченко А.А., Ляхова А.Д. Сучасні інноваційні технології в рослинництві  

Шевченко А.А., Кормільцева В.В. Інновації в землеробстві – запорука 

розвитку агробізнесу  

Ярошевська Т.В. Вдосконалення механізмів врегулювання в Україні 

відносин у сфері трансферу технологій  
 
 

Секція 3 

Соціально-економічні проблеми розвитку підприємництва 
 

Керівник секції: декан факультету управління та бізнесу Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету, д.е.н., професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України  

Дмитрієв Ілля Андрійович 

 

Алавердян Л.М. Реальний огляд стану розвитку об’єктів торговельної 

нерухомості міста Києва  

Бабайлов В.К. Сучасне підприємництво: економічна ефективність чи 

соціальна справедливість  
Блага В.В. Комплексна оцінка резервів збільшення еколого-економічного 

потенціалу регіону  
Близнюк А.О. Ефективні методи мотивації та стимулювання персоналу  
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Бошинда І.М. Вплив малого бізнесу на соціально-економічне становище 

Закарпатської області  
Бошота Н.В. Стратегічне управління  як основа розвитку підприємств 

сфери туризму в Україні  
Братюк В.П., Біла М.М. Проблеми функціонування системи соціального 

страхування України та шляхи їх вирішення  
Войтків С.В. Соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняного 

автобусобудування  
Гаркуша В.О. Експертна оцінка як один з актуальних методів оцінки загроз 

економічній безпеці підприємств  
Горяїнов О.М. Діджиталізація підприємницької діяльності і інтернет-

підприємництво  
Деділова Т.В., Вельможна Ю.Л. Щодо питання аналізу стану трудових 

ресурсів  
Деділова Т.В., Гончар А.С. Мотивація трудової діяльності як індивідуальний 

підхід до розвитку працівника  
Дмитрук В.І. Інтернет як засіб пропаганди соціальної відповідальності у 

підприємницькій діяльності  
Дробиш Л.В., Карпенко Ю.В. Підготовка спеціалістів для сфери туризму в 

умовах модернізації економіки України та інноваційних процесів у галузі 

туризму  
Дроботя Я.А. Фінансовий ризик банківської діяльності  

Иванилов А.С. Влияние миграционных процессов на развитие 

предпринимательства и экономики государства  
Камінська І.М. Проблеми капіталізації на мікро- і мезорівнях  

Кирчата І.М. Кадровий потенціал та його місце в кадровій політиці 

підприємства  
Кифяк В.І., Ваганова О.В. Трудові ресурси як запорука фінансової 

стабільності підприємства  
Климчук О.В. Специфіка становлення та розвитку біопаливного 

виробництва в Україні  
Ковальов Є.В. Соціальні і економічні небезбеки бідності  

Коробка С.В. Вплив розвитку малого підприємництва на сільські території 

Костюк В.С. Ретроспектива розвитку соціальної відповідальності 

українського бізнесу  
Кривошеєва В.В. Мотивація персоналу як фактор підвищення ефективності 

управління діяльністю підприємства  
Крупіна С.В., Атаманюк В.В. Забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств  

Кубанова Т.В. Підготовка майбутніх підприємців до іншомовної 

комунікації – пріоритетний напрямок розвитку вищої освіти  
Лисенко В.П., Альохін О.О. Перспективи розвитку підприємництва в сфері 

сільського туризму  
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Лисенко В.В. Проблеми функціонування та розвитку малого 

підприємництва на селі 
Мамиченко С.А. Професійний портрет менеджера з бізнес-адміністрування  

Мустеца І.В. Проблеми і перспективи розвитку комунальних малих 

підприємств в Україні  
Онісіфорова В.Ю. Корпоративне медичне страхування як інструмент 

підвищення рівня кадрової безпеки підприємства  

Онісіфорова В.Ю. Управління соціальним розвитком колективу як напрям 

підвищення рівня кадрової безпеки підприємства 
Онісіфорова В.Ю. Додатковий компенсаційний пакет для працівника як 

інструмент підвищення рівня кадрової безпеки підприємства  
Онісіфорова В.Ю. Ефективні напрямки підвищення рівня кадрової безпеки 

підприємства  

Остапенко Р.М. Питання побудови організаційно-економічного механізму 

формування стратегії підприємств  
Пасемко Г.П. Організаційна культура як фактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємства  
Пономаренко О.С. Проблеми розвитку підприємництва в об’єднаних 

територіальних громадах  
Приходько Д.О. Вирішення соціально-економічних проблем 

підприємництва в епоху капіталізму  
Приходько Д.О. Проблема економічного та соціального прогресу  

Прокопенко М.В. Залученість співробітників як чинник мотивації 

персоналу підприємства  
Прокопенко М.В. Мотивація як частина корпоративної (організаційної) 

культури та метод підвищення ефективності управління персоналом  

Пушкар Т.А. Підприємництво у глобальному інформаційному просторі  

Радіонова Л.О. Мале місто України: імплементація європейського 

креативного досвіду  
Ревуцька А.О., Дяченко М.А., Черниш О.І. Взаємозв’язок понять економічний 

та ресурсний потенціал підприємства  
Решетило В.П. Функціонування   інституту підприємницької діяльності як 

відкритої складної  системи  

Сас Н.М. Дефінітивний аналіз та визначення поняття «системний аналіз»  

Серьогіна Д.О. Дослідження умов функціонування соціального 

підприємництва в Україні  
Смолій Л.В., Дяченко Р.М. Особливості формування прибутку суб’єктів 

підприємництва в аграрному секторі економіки  
Стадник Г.В. Соціально-економічні особливості послуг вищої освіти  

Станіславчук Н.О., Cторчак А.А. Фінансова стабільність банківського 

сектору як запорука розвитку підприємництва  
Стегней М.І., Работін Ю.А., Архангельська А.-М.І. Соціальні засади розвитку 

підприємництва в Україні  
Токар І.І., Левчук І. Мотивація праці: характеристика та форми  
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Токар І.І., Ткач І. Загальна характеристика управління мотивацією праці  

Токар І.І., Савіна Д.Г. Особливості управління мотивацією праці  

Фальченко О.О., Юр’єва І.А., Мардус Н.Ю. Формування кадрового 

потенціалу закладів готельно-ресторанного господарства  
Cherkashyna T.S. Methodological guidelines for monitoring of sales staff 

motivation at the trade enterprises  
Шабатура Т.С., Мотинга А.В. Теоретичні аспекти стратегічного розвитку 

аграрних підприємств 
Шевченко І.Ю., Кальницька О.С. Трудовий потенціал регіону як цілісна 

складноструктурована система  
Шершенюк О.М., Бабайлов В.К. Проблема людини в соціальній економіці  

Щербина Т.В., Погорілий Д.В. Розвиток кооперації у сільському господарстві 

як фактор розвитку експортного потенціалу української економіки  

Jurevičienė D. Human capital development in the context of forming the 

economy of knowledge 
 
 

Секція 4 

Проблеми провадження зовнішньоекономічної підприємницької 

діяльності 
 

Керівник секції: заступник завідувача кафедри управління та адміністрування 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, д.е.н., 

професор, Заслужений діяч науки і техніки України  

Шинкаренко Володимир Григорович 
 

Болдовская Е.П., Исанкулов Н. Современные особенности и проблемы 

развития маркетингового менеджмента внешнеэкономической 

деятельности предприятия  
Гасюк Р.В. Стан та доцільність застосування програмно-цільового підходу 

в управлінні підприємницьким потенціалом прикордонних територій  
Гринюк Н.А. Чинники розвитку експортного потенціалу кооперативного 

сектору національної економіки  

Дяченко Л.А. До питання про проблеми крос-культурного менеджменту у 

діяльності підприємств сфери туризму  
Нікітіна А.В., Осіпов В.Д., Шкуратенко В.В. Удосконалення теоретико-

методичних основ експортного потенціалу підприємства в умовах 

поглиблення євроінтеграційних процесів  
Нікітіна А.В., Осіпов В.Д., Шкуратенко В.В. Ідентифікація факторів впливу 

експортного потенціалу підприємства в умовах глобалізації економіки  
Nikitina A.V. The management of enterprises risks on the context of globalization 

processes  
Остапенко А.С., Повод Т.М. Прагматика фіскального регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  
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Островський І.А. Глобальні тренди та проблеми розвитку підприємництва 

в Україні  
Переверзєва А.В., Сідельникова Д.О. Особливості функціонування та 

розвитку міжнародних ТНК на національному ринку  
Переверзєва А.В., Тельбух К.Е. Проблеми та перспективи розвитку 

міжнародного туризму в Україні  
Попадинець О.В. Інноваційна економіка і екологічні технології: 

міжнародний досвід  
Попова А.М. Аспекти та перспективи розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності транспортних підприємств України  
Рибак Г.І. Платежі за екосистемні послуги: міжнародний досвід і 

перспективи використання в Україні  
Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Тенденції розвитку глобального світового 

ритейлу  
Чень Юняо Особливості управління міжнародними змішанними 

перевезеннями  
Шепель Н.Г., Сухий В.Ю. Стратегічне управління  зовнішньоекономічною 

діяльністю металургійного підприємства  
 

Секція 5 

Облік і оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва 
 

Керівник секції: завідувач кафедри обліку, оподаткування та міжнародних 

економічних відносин Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету, д.н.держ.упр., професор 

Маліков Володимир Васильович 
 

Брежнєва-Єрмоленко О.В. Специфіка оподаткування прибутку банківських 

установ  
Булах І.І., Шиманська О.В. Cпрoщeна cиcтeма oпoдaткувaння cуб’єктiв мaлoгo 

пiдприємництвa: переваги та недоліки  
Велієва В.О. Облік і аналіз екологічно чистої продукції  

Герасименко Ю.С. Аналіз виробництва органічної продукції в 

сільськогосподарських підприємствах іноземних країн  
Гриліцька А.В. Професійне судження бухгалтера: що це? 

Данилів І.Л., Синютка Н.Г. Особливості акцизного податку в Україні  

Дем’янишина О.А. Методологія обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядчиками  
Кирчата І.М. Податкове консультування як підприємницька діяльність 

Кирчата І.М. Податковий менеджмент та його ефективність  

Кіндрацька Г.І., Гордієнко С.Я. Звіт про управління: структура та 

можливості використання  
Колєсніченко А.С. Нічний аудит як підґрунтя технологічного процесу 

надання готельних послуг і складання звітності  
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Корчагіна В.Г. Управлінський погляд на облікову політику  

Манойленко О.В., Жадан Т.А., Кучерявий С.В., Новак А.М. Роль внутрішнього 

контролю в управлінні ризиками закладів готельно-ресторанного бізнесу 
Озеран В.О., Чернюх Н.В. Узагальнення інформації та відображення в 

обліку процесу формування фінансових результатів автогосподарства  
Панченко О.Д. Значення BIG DATA в системі управлінського обліку 

підприємства  

Паршина М.Ю. Використання комп’ютерних технологій у бухгалтерському 

обліку  
Польова Т.В. Особливості складання нової форми звітності підприємств – 

Звіту про управління  
Радєва О.Г., Сьомченко А.А. Особливості сільськогосподарських 

підприємств та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку  
Рилєєв С.В. Критерії визнання малоцінності активів: обліковий та 

податковий аспекти  
Романчук А.Л. Окремі аспекти удосконалення облікового відображення 

операцій з власним капіталом  
Скрипник М.Є. Шляхи оптимізації елементів облікової політики  

Хорошилова І.О. Шлях євроінтеграції України – податкове реформування  
 

Секція 6 

Менеджмент і маркетинг в системі розвитку підприємництва 
 

Керівник секції: завідувач кафедри управління та  

адміністрування  Харківського національного автомобільно- 

дорожнього університету, д.е.н., професор  

Криворучко Оксана Миколаївна 

 
Бабайлов В.К. Підприємництво, бізнес, менеджмент, економіка: про 

характер їх зв'язку  
Бабайлов В.К. Підприємництво і інноваційний менеджмент  

Бабайлов В.К. Управління ризиками – необхідна умова ефективного 

підприємництва 
Бабаченко Л.В., Алексеєнко Д.В. Особливості маркетингу в сфері послуг  

Блага В.В. Проведення рекламної кампанії спортивного закладу із 

залученням інтернет-реклами  
Близнюк А.О. Визначення поняття конкурентоспроможності підприємства  

Близнюк А.О. Особливості управління економічною безпекою підприємства 

Богашко О.Л. Гуманістичний, соціальний та системний напрямки 

менеджменту в системі розвитку підприємництва  
Бочарова Н.А. Формування матеріальних запасів АТП на основі прогнозів  

Братюк В.П., Шершун В. Соціально-економічні проблеми розвитку 

підприємництва  
Братюк В.П. Менеджмент та маркетинг в системі розвитку страховика  
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Буркун І.Г. Когнітивний менеджмент як сучасна концепція управління  

Васьківський Ю.П. Комунікативна роль ЗМІ в системі нових медіа  

Величко Я.І. Оцінка кадрових ризиків на етапах роботи з персоналом  

Гриньох Н.В. Управління персоналом у діяльності підприємств сфери 

туризму: мультикультурний аспект  
Гриценко Н.В. Сучасний розвиток підприємств на базі раціонального 

менеджменту  

Гуляєв І.О. Аналіз основних конкурентів легкових автомобілів 

виробництва ПрАТ «Промавтоінвест» на національному ринку  
Деділова Т.В., Кіпоренко О.В. Обґрунтування необхідності впровадження 

інструментів агресивного маркетингу підприємства  
Демченко Н.В. Інноваційний менеджмент в системі наук про управління  

Джеджула О.М. Маркетингова політика комунікацій в системи 

маркетингу системі розвитку підприємництва  
Догадайло Я.В. Операційний аналіз як інструмент управління сучасним 

підприємством  
Дроботова М.В., Павліченко В.Є. Особливості формування додаткових 

послуг готельної інфраструктури гіськоліжних курортів Закарпаття  
Дюкарєв Д.С. Особливості застосування аутсорсингу вітчизняними 

підприємствами  

Єфремова Н.О. Управління підприємницькими ризиками 

сільськогосподарських підприємств  
Карпінський Б.А. Агресивність як управлінська проблема у стратегіології 

розвитку підприємництва  
Касатонова І.А. Оцінювання невизначеності зовнішнього оточення  

Касатонова І.А. Малі підприємства як базовий структурний елемент 

сучасної ринкової економіки  
Каткова Н.В. Енергетичний аналіз  в системі енергетичного менеджменту 

підприємства  
Кирчата І.М. Організація збутової діяльності в системі управління 

підприємством 
Кирчата І.М. Екологічний менеджмент як інструмент в механізмі 

управління економікою природокористування  

Ковальов О.В. Значення фінансового менеджменту в системі розвитку 

малого підприємництва  
Красномовець В.А. Інноваційні інструменти управління персоналом 

готельно-ресторанної сфери  
Криворучко О.М. Особливості сучасного підходу до управління якістю 

транспортних послуг  

Крюкова О.М.,Болотова Т.М., Кетова Т.Б. Роль внутрішнього маркетингу в 

системі розвитку підприємництва  
Лисенко А.О. Сучасний маркетинг в підприємництві 

Мазур О.Є. Цінова політика в комплексі маркетингу онлайн-ритейлерів  
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Нікітіна А.В., Кадигроб Ю.Ю., Матухно Д.О. Методичний інструментарій 

оцінювання рівня економічної безпеки підприємства на різних рівнях 

ієрархії управління економікою  
Панченко Н.Г. Екологічний менеджент в системі соціально-господарської 

відповідальності залізничного транспорту 
Паршина О.А., Паршин Ю.І. Аналітичний інструментарій в системі 

маркетингового менеджменту підприємства  

Попадинец Е.В. Неопределенность и риски как факторы ТИ кредитования  

Posternak I.M., Posternak S.A. Organization management system development 

«CSTC T-PPR»  
Приходько Д.О. Ризик як найважливіша риса підприємництва 

Приходько Д.О. Підприємництво та маркетинг  

Прокопенко М.В. Практичні аспекти розробки рекламної кампанії 

сучасного малого підприємства  
Прокопенко М.В. Основні засади вибору ефективної маркетингової стратегії 

підприємства  
Решетняк О.І., Заїка Ю.А. Управління розвитком освітніх кластерів  

Собчишин В.М. Управління формуванням і використанням прибутку 

підприємства  
Соколова Л.В., Нгану Квефо Анік Стефан Підходи щодо оцінки ринкової 

адекватності продукту підприємства  
Федорова В.О. Уточнення сутності поняття «синергізм набору окремих 

видів бізнесу АТП»  
Федорова В.О. Аналіз підходів до сутності поняття «логістичний сервіс» 

Федорова В.О. Розробка методичного підходу до обгрунтування заходів 

щодо покращення іміджу підприємства  

Федорова В.О. Аналіз індексу невідповідності талантів у компаніях країн 

Східної Європи (на прикладі Польщі та Чехії) 
Федорова В.О. Аналіз підходів до сутності поняття «синергізм набору 

окремих видів бізнесу підприємства»  
Федотова І.В. Рівні організаційної культури підприємства з точки зору 

гендерного аспекту  
Хоменко І.О., Горбатюк Є.О. Сутність упаковки та маркування товарів як 

елементів маркетингової діяльності  
Циганова О.C. Система контролінгу як нервова система підприємства  

Шершенюк О.М., Бабайлов В.К. Підприємництво як особлива функція 

менеджменту  
Шимко О.В. Маркетингові комунікації як  інструмент забезпечення 

конкурентоспроможності торговельного підприємства  

Шинкаренко В.Г. Управление в логистических системах предприятий  

Якуніна А.О. Стратегічне планування діяльності підприємства  

Янковська Г.В. Комунікативна політика: ефективність маркетингових 

комунікацій підприємств  
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Ярова І.Є. Екологічний маркетинг та менеджмент в системі трансформації 

простору лісогосподарювання на підприємницьких засадах  
Ярошенко О., Ярошенко Р., Нагорний М.В. Економічні особливості 

застосування різновидів арматури у будівництві  
Парфентьєва О.Г. Необхідність застосування діагностики потенціалу 

розвитку для ефективного використання потенціалу підприємства  
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ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ  

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 Харківський національний автомобільно-дорожній університет; 

 Державний університет Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва); 

 Євроакадемія (м. Таллін, Естонія); 

 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; 

 Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця;  

 Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут»; 

 Харківський національний університет міського господарства  

ім. О.М. Бекетова;  

 Харківський національний університет радіоелектроніки;  

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва; 

 Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка;  

 Харківський державний університет харчування та торгівлі;  

 Український державний університет залізничного транспорту 

(м. Харків); 

 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут»;  

 Національний фармацевтичний університет (м. Харків); 

 Харківський національний університет внутрішніх справ;  

 Харківський гуманітарний університет «Народна українська 

академія»; 

 Київський національний торговельно-економічний університет; 

 Київський національний університет технологій та дизайну;  

 Київський національний університет будівництва і архітектури; 

 Київський національний університет культури і мистецтв;  

 Національний транспортний університет (м. Київ);  

 ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ); 

 Національний університет «Львівська політехніка»;  

 Львівський національний університет імені Івана Франка;  

 Львівський торговельно-економічний університет;  

 Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Гжицького; 

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; 

 Рівненський державний гуманітарний університет;  

 Луцький національний технічний університет;  

 Ужгородський національний університет;  

 Мукачівський державний університет; 

 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; 
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 Хмельницький національний університет;  

 Вінницький національний аграрний університет;  

 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; 

 Черкаський державний технологічний університет;  

 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; 

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; 

 Уманський національний університет садівництва;  

 Чернігівський національний технологічний університет;  

 Сумський державний університет;  

 Сумський національний аграрний університет; 

 Полтавська державна аграрна академія;  

 Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка;  

 ЗВО Укоопспілки  «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

 Донецький національний економічний університет імені М. Туган-

Барановського; 

 Луганський національний університет ім. Т. Шевченка; 

 Луганський національний аграрний університет; 

 Запорізький національний університет;  

 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; 

 Дніпровський державний технічний університет; 

 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; 

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(м. Миколаїв);  

 Миколаївський національний аграрний університет; 

 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; 

 Одеський державний аграрний університет; 

 Одеська національна академія харчових технологій;  

 Одеська державна академія будівництва та архітектури;  

 Херсонський національний технічний університет;  

 ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» (м. Херсон); 

 Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна»». 
 
 

ПІДПРИЄМСТВА, ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
 

 ТОВ «Стар Інвестмент»; 

 ТОВ «Науково-технічний центр «Автополіпром»»; 

 ПП «Композит». 
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