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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Голова: 

Туренко А.М. – ректор ХНАДУ, доктор технічних наук, професор, Заслужений 

діяч науки і техніки України 

 

Заступники Голови 

Богомолов В.О. – проректор з наукової роботи ХНАДУ, доктор технічних 

наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України; 

Дмитрієв І.А. – декан факультету управління та бізнесу ХНАДУ, доктор 

економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України; 

Шевченко І.Ю. – завідувач кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ, 

доктор економічних наук, доцент. 

 

Члени оргкомітету: 

Вархола М., д.пед.н., професор, академік Міжнародної академії педагогічних 

наук, президент Академічного співтовариства Міхала Балудянського 

(Словаччина); 

Васіляускайте А., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансової індустрії 

Університету Миколаса Ромериса (Литва); 

Картасова Є., доктор філософії в галузі «Соціальні та поведінкові науки», 

доцент кафедри обліку та фінансів Мідлсекського університету (Велика 

Британія); 

Криворучко О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри управління та 

адміністрування ХНАДУ; 

Лаце Н., д.е.н, професор, завідувач кафедри корпоративних фінансів та 

економіки Ризького технічного університету (Латвія); 

Левандовскі Є.Б., д.е.н., професор, заступник декана факультету організації та 

управління Лодзінського технічного університету (Польща); 

Маліков В.В., д.держ.упр., професор, завідувач  кафедри обліку, 

оподаткування та міжнародних економічних відносин ХНАДУ; 

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

заступник завідувача  кафедри управління та адміністрування ХНАДУ; 

Шершенюк О.М., к.е.н., доцент, заступник декана факультету управління та 

бізнесу ХНАДУ, відповідальний секретар. 
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

Назва  

заходу 

Час 

проведення 

Місце  

проведення 

Реєстрація 

учасників 
9.30-10.00 Комунікаційний засіб Skype 

Пленарне  

засідання 
10.00-11.00 Комунікаційний засіб Skype 

Робота секцій 11.00-13.00 Комунікаційний засіб Skype 

Підбиття підсумків 

конференції 

 

13.00-13.30 

Кафедра економіки  

і підприємництва, вул. Владислава 

Зубенка, 3а, к. 255, м. Харків 

Оголошення 

результатів 
13.30 Комунікаційний засіб Skype 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Дмитрієв І.А., доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч 

науки і техніки України, академік Транспортної академії України, декан 

факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету 

Привітання учасників конференції 
 

Шевченко І.Ю., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету 

Привітання учасників конференції 

 

Шершенюк О.М., кандидат економічних наук, доцент, заступник декана 

факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету 

Ознайомлення учасників з регламентом роботи конференції 

 

Коваленко А.С., студентка Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету 

Аналіз молодіжного підприємництва: особливості, слабкі та сильні 

сторони 

 

Щеклеїна А.О., студентка Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету 

Основні принципи планування інноваційної діяльності на підприємстві 

 

Петрик А.В., студентка Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету 

Концепція «зеленої» економіки: сутність та переваги 
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Секція 1 

Правові аспекти розвитку суб’єктів економічних відносин 

 
Керівник секції: кандидат економічних наук, доцент, заступник декана 

факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету Шершенюк Олена Миколаївна 

 

Плахтій А.О. Законодавчо-правове забезпечення функціонування 

приватних підприємств охорони здоров’я аптечного типу в сфері 

роздрібної торгівлі та виявлення чинників впливу на їх діяльність  

Сиргій Д.О., Тонконог К.Г. Особливості страхування в Україні: регуляторна 

та нормативна  

Сопельник В.О. Еволюція нормативно-правового забезпечення розвитку 

банківської справи в Україні  

Сопельник  В.О.   Державне програмування розвитку банківництва: 

вітчизняний досвід і перспективи вдосконалення  

Хорошилов М.С. Необхідність впровадження інноваційних технологій 

захисту інформації  

 

Секція 2 

Економічний потенціал підприємств в умовах трансформації 

національної економіки 
 

Керівник секції: доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету Шевченко Інна Юріївна 

 

Андронов А.Д., Мальований І.В. Еко-інноваційне інвестування в контексті 

розвитку національної економіки 

Андронов А.Д., Мрихін І.Д. Прикладні аспекти розробки комплексу 

маркетингу за моделлю 2P2R 

Гунько В.Л. Розвиток інноваційніх платіжних технологій в Україні   

Ємельянов К.А. Структура внутрішнього іміджу підприємства  

Єфімова А.В., Сиргій Д.О. Шляхи підвищення економічного потенціалу 

страхових підприємств України з використанням іноземного досвіду 

роботи на ринках майнового страхування  

Зам’ятіна Є.Ж. Становлення інноваційної економіки на засадах 

формування регіональних інноваційних систем 

Kripas Laurynas Іnvesticinis įmonės patrauklumas − tęsiamos diskusijos  

Лівенцова Я.О. Венчурне фінансування як інструмент стимулювання 

інноваційних перетворень в економіці  

Литвинова А.В. Інформаційні системи управління трудовими ресурсами 
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Нгбоди Аджа Агнес Дебора Классификация затрат на логистически-

снабженческую деятельность транспортных предприятий  

Обозна М.Д., Сопельник В.О. Споживча вартість: від міфів до реальності  

Обозна М.Д., Сопельник В.О. Впровадження кластерної моделі розвитку для 

реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств з 

виробництва екологічно чистої продукції 

Плахтій А.О. Тенденції та закономірності розвитку автомобільної 

промисловості України  

Плахтій А.О. Аналіз методів оцінки ефективності інноваційно-

інвестиційних проектів  

Романович М.А. Фактори ризику, що впливають на інноваційну діяльність  

Šenauskaitė Ema Įmonės investicinio patrauklumo vertinimas regioninio 

vystymosi kontekste 

Сідякіна Є.О. Кадрове забезпечення розвитку транспортного 

підприємництва в Україні: рівень ЗВО 

Супрун М.С. Конкурентоспроможність підприємства: загальні питання 

Хорова М.О. Кадровий потенціал транспортного комплексу України 

Чуб В.Ю. Економічний ефект впровадження елементів спортивного 

водіння автомобіля в практику роботи АТП  

Щеклеїна А.О. Основні принципи планування інноваційної діяльності на 

підприємстві 

Ярова К.Д. Обґрунтування механізму економічної безпеки підприємства  

 

Секція 3 

Підприємництво як драйвер економічного розвитку 
 

Керівник секції: доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, академік Транспортної академії України, декан факультету 

управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету Дмитрієв Ілля Андрійович 

 

Ананенко А.С. Управління персоналом на засадах компетенційного підходу  

Веденьова М.В. Впровадження органічного виробництва з метою 

підвищення конкурентоспроможності підприємства 

Грабар Д.О. Управління соціальним розвитком  

Гунько В.Л. Розвиток віртуальних сітьових організаційних форм країни  

Давіденко А.І. Проблеми розвитку біржової діяльності України 

Кайда К. Удосконалення технології управління організацією в умовах 

конкурентних економічних відносин 

Коваленко А.С., Жученко Д.Г. Сучасна теорія мотивації: погляд молоді  

Коваленко А.С. Аналіз молодіжного підприємництва: особливості, слабкі та 

сильні сторони 

Кондрашова Е.Ю. Інфляція: уточнення поняття 

Костенко Н.С. Демотивація персоналу  
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Кравченко Ю.Є. Аналіз основних причин плинності кадрів на сучасних 

підприємствах  

Момотов А.В., Шкуратов О.О. Мотивація: чого прагнуть працівники 

Нестеренко А.П., Панченко К.О. Витоки економіки в інженерії  

Нсенгімана Б.Ж. Управління мотивацією персоналу як фактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємства  

Ограпішвілі І.Г. Як технології в будівництві міняють реальність  

Павленко В.Р. Підприємництво: зв’язок з бізнесом, менеджментом, 

економікою  

Петрик А.В. Концепція «зеленої» економіки: сутність та переваги  

Разгоняєв Г.В. Автоматизація бізнес-процесів та інноваційні впровадження 

на фінансових ринках  

Романович Г.О. Реалізація концепції дизайну інтер’єру як конкурентної 

переваги у діяльності хостелів  

Сачкова С.С. Соціальне підприємництво як характерна риса сучасного 

бізнесу 

Семеній Д.Р. Історичні та сучасні аспекти диференціації заробітної плати  

Хорова М.О. Міжрегіональна диференціація розвитку ринку легкових 

автомобілів в Україні 

Хорова М.О., Сідякіна Є.О. Роль креативності в малому підприємництві  

Хорова М.О. Соціальна відповідальність підприємств: розвиток та ризики  

Шукурбаєв Байрамгелді Сутність термінів 3PL і 4PL, принципи 

функціонування підприємств на їх базі  

Щеклеїна А.О. Обґрунтування необхідності управління витратами в 

сучасних умовах  

 

Секція 4 

Інтеграція та глобалізація  − тенденції розвитку світової 

економіки 
 

Керівник секції: доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, заступник завідувача  кафедри управління та адміністрування 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

Шинкаренко Володимир Григорович 

 

Гончарова А.М. Необхідність і важливість академічної мобільності 

студентів 

Davidenko D.V. Opportunities to improve the competitiveness of Ukrainian 

goods 

Davidenko D.V., Syrhii D.О. Local transport network development as a trend of 

globalization processes  

Davidenko D.V., Syrhii D.O. Opportunities to improve the competitiveness of 

Ukrainian goods 
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Давиденко Д.В. Маркетинг-мікс експортоорієнтованого підприємства 

Егамбердієв Аббос Вплив сучасних тенденцій на розвиток інтеграційних 

процесів на підприємствах транспорту  

Зам’ятіна Є.Ж. Механізм забезпечення міжнародної конкуренто-

спроможності підприємства: організаційні аспекти формування  

Zarudna I. Influence of globalization on strengthening competitiveness of 

country in world economic space 

Колісник В.В. Вплив на світовий бізнес торгової війни між США та Китаєм  

Оруджев Баба Мухтар огли Особливості  регіонального азіатського  ринку 

для ведення бізнесу  

Плахтій А.О. Автомобілебудівний комплекс України в світовій 

автомобільній індустрії  

Syrhii D.O. Current trends in insurance industry in Ukraine 

Сопельник В.О. Туризм як частина національної економіки країн світу  

Щеклеїна А.О. Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку 

автомобільної промисловості  

 

Секція 5 

Облік, аудит і оподаткування господарської діяльності 
 

Керівник секції: доктор наук з державного управління, професор, завідувач  

кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету  

Маліков Володимир Васильович 

 

Козлова Є.Г. Про державний фінансовий аудит 

Колісник В.В. Методичні аспекти оцінки ризику кредитного портфеля 

фінансової установи 

Syrhii D.O. The essence and reporting of insurance in the enterprise 

Сідякіна Є.О. Основні напрямки податкового стимулювання інноваційної 

діяльності 

Слісаренко О.О. Про єдиний страховий внесок в Україні 

Слісаренко О.О. Акумулювання фінансових ресурсів у різних сферах 

бізнесу 

Старенков Д.О. Недосконалість електронного декларування та шляхи 

його покращення в Україні 

Султанова А.В. Шляхи вдосконалення обліку доходів від реалізації  

Султанова А.В. Світові інновації у сфері особистих фінансів та 

інтелектуального бюджетування  

Хорова М.О. Управління податковими ризиками підприємств 

Христенко А.О., Сиргій Д.О. Сутність та порядок звітності витрат на 

страхування майна на підприємстві  

Ярошенко Б.В., Сиргій Д.О. Особливості обліку страхування майна в 

Україні  
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Ярошенко Б.В., Тонконог К.Г. Особливості формуння страхових резервів 

для страхових компаній 

 

Секція 6 

Управління та адміністрування діяльності економічних суб’єктів 

на мікро-, мезо- та макрорівнях 
 

Керівник секції: доктор економічних наук, професор, завідувач  кафедри 

управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету Криворучко Оксана Миколаївна 

 

Агамамедов Нури Основні аспекти удосконалення цінової політики 

підприємства  

Андронов А.Д. Процес розробки стратегії маркетингу персоналу на 

підприємстві  

Бодра Ю.А. Сутність та призначення управління змінами в сучасному 

підприємстві 

Грабар Д. Особливості реалізації стратегій у різних типах корпоративних 

утворень  

Єрьоміна В.В., Масалов Є.І. Впровадження аутсорсингу в сфері 

транспортно-логістичних послуг 

Журавльов І.О. Основні підсистеми загальної безпеки підприємства  

Земляченко К.П. Моделювання організаційної структури підприємства  

Іваха С.Я. Сучасний стан та перспективи співробітництва фінансово-

технічних компаній і банків 

Кайда К.В. Другий та третій закони логістики Бабайлова  

Kamenov Mario Clarification of the essence and content of the "market" 

concept: from the historical to the present 

Коваленко М.С. Управління конкурентоспроможністю підприємства на 

засадах стратегічного підхіду  

Кравець А.Р. Проектний підхід в антикризовому управлінні підприємством  

Масалов Є.І., Єрьоміна В.В. Комплексна безпека підприємства  

Мезенцова А.В. Класифікація методів оцінки якості логістичних процесів 

Молчанова Ю.С. Перспективні системи оплати праці на підприємстві  

Нсенгімана Б.Ж. Інформаційне забезпечення системи управлінських 

рішень 

Обозна М.Д., Сопельник В.О. Розроблення та обґрунтування інституалізації 

системи контролінгу на підприємстві  

Остапенко Л.О. Особливості обігу та відтворення основних засобів на 

підприємстві 

Остапенко Л.О. Сучасні аспекти удосконалення системи оплати праці на 

підприємстві  
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Поповцева М.О. Обґрунтування значущості розробки стратегії маркетингу 

персоналу на підприємстві 

Саване М. Напрямки оцінки рівня взаємодії АТП зі споживачами послуг 

Святенко Т.С. Медичне страхування: види та особливості реалізації в 

Україні 

Сліпченко В.В. Комплексна оцінка ефективності роботи персоналу 

Суконна Н.Г. Результативний підхід до управління підприємством як 

передумова досягнення успіху в умовах конкуренції  

Супрун М.С. Статистичні методи в аналізі ринку товарів та послуг  

Супрун М.С. Основні підходи до управління кредитними ризиками  

Харченко Н.О. Напрямки оцінки взаємовідносин підприємства з 

персоналом 

Хорова М.О. Мотиваційні пріоритети державних службовців  

Чуб В.Ю. Удосконалення управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Шестріко Д.В. Сфери прояву корпоративної соціальної відповідальності 

підприємств 

Яссін Баба, Чень Чен Обгрунтування вибору оптимального постачальника 

матеріальних ресурсів підприємства  
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