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У 2017-2018 н.р. опубліковано: 

 2 монографії (у т.ч. 1 – за кордоном);  

 113 наукових статті, у т.ч. 27 – у фахових виданнях України;  

 93 тез доповідей за результатами участі у наукових конференціях. 

 

Перелік наукових публікацій кафедри у 2017-2018 навч. році 

№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 

1 2 3 4 5 

Монографії 

1 Болдовська К.П. 

та ін. (колектив 

авторів) 

Financial-economic and innovative 

support of entrepreneurship 

development in the spheres of 

economy, tourism and hotel-

restaurant business 

Agenda Publishing House, 

Coventry, United Kingdom, 

2017. − 619 p. 

28,14 

2 Нікітіна А.В. 

та ін. (колектив 

авторів) 

Сучасні тенденції розвитку 

регіонів та галузей народного 

господарства 

Дніпро : Пороги, 2018. – 

348 с. 

22,20 

Наукові статті 

Статті у фахових виданнях України 

1.  Горова К.О., 

Горовий Д.А., 

Кіпоренко О.В. 

(студент) 

Перспективи створення 

кіберспортивного клубу в 

Україні  

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : 

збірник наукових праць 

Харківського національного 

автомобільно-дорожнього 

університету. – Харків : 

ХНАДУ. – 2017. – № 2 (17). – 

С. 26-33. 

0,36 

2.  Горова К.О., 

Горовий Д.А., 

Свіязов М.В. 

(студент),  

Шевердіна А.В. 

(студент) 

Визначення перспектив 

електромобілів на ринку України  

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : 

збірник наукових праць 

Харківського національного 

автомобільно-дорожнього 

університету. – Харків : 

ХНАДУ. – 2017. – № 2 (17). – 

С. 33-38. 

0,27 

3.  Горова К.О., 

Горовий Д.А., 

Марченко І.Ю. 

(студент), 

Романченко К.Г. 

(студент) 

Перспективи впровадження 

освітнього кредитування в 

Україні  

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : 

збірник наукових праць 

Харківського національного 

автомобільно-дорожнього 

університету. – Харків : 

ХНАДУ. – 2017. – № 2 (17). – 

С. 74-78. 

0,23 

4.  Попова А.М. Перспективи розвитку Глобальні та національні 0,14 



міжнародного туризму як засобу 

підвищення експортного 

потенціалу України 

проблеми економіки : 

електрон. наук. фахове 

видання. – Миколаїв : 

Миколаївський національний 

університет імені 

В.О. Сухомлинського. – 2017. 

– Вип. 17. – С. 68-71. – Режим 

доступу : http://global-

national.in.ua/issue-17-2017. 

5.  Перунова О.М. Фіксування судового процесу Право і суспільство. – 2017. – 

№ 3. – С. 70-75. 

0,27 

6.  Нікітіна А.В., 

Горовий Д.А. 

Вплив загроз функціональних 

складових на рівень економічної 

безпеки підприємств (на 

прикладі підприємств 

автомобільного транспорту)  

Маркетинг і менеджмент 

інновацій. – 2017. – № 3. – 

С. 280-293. 

0,64 

7.  Болдовська К.П., 

Андрєєва Д.В. 

(студент), 

Зам’ятіна Є.Ж. 

(студент), 

Латушко М.Ю. 

(студент) 

Теоретично-методичні аспекти 

формування стратегії виходу 

підприємства на зовнішній 

ринок 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 3 (18), Т. 2. – С. 37-40. 

0,18 

8.  К.П. Болдовська, 

Лиженков Д.В. 

(студент), 

Цубера Р.С. 

(студент) 

Сучасний стан і шляхи 

підвищення ефективності роботи 

автотранспортного комплексу 

України у контексті розвитку 

транскордонного 

співробітництва 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 3 (18), Т. 2. – С. 4-8. 

0,23 

9.  Горовий Д.А., 

Онісіфорова В.Ю. 

Специфічний різновид угод 

M&A (злиття та поглинання) на 

ринку підприємств паливно-

енергетичного комплексу 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 3 (18), Т. 1. – С. 4-9. 

0,27 

10.  Нікітіна А.В. Поняття загрози, ризику та 

небезпеки та їх взаємозв’язок в 

системі економічної безпеки 

підприємств за умов 

висококонкурентних ринків 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 3 (18), Т. 1. – С. 64-69. 

0,27 

11.  Перунова О.М. Значення фіксації цивільного 

судочинства технічними 

засобами  

Право і суспільство : наук. 

журн. – 2017. – № 5, Ч. 2. – 

С. 91-94. 

0,18 

12.  Єрофєєнко Л.В. Правова характеристика 

відмінностей у пенсійному 

забезпеченні в країнах ЄС та 

Україні 

Підприємництво, 

господарство і право : наук.-

практ. юрид. Журнал. – 2017. 

– № 11. – С. 75-79. 

0,23 

13.  Нікітіна А.В., Розвиток теоретичних засад Регіональна бізнес-економіка 0,32 



Латушно О.В. 

(студент) 

управління інвестиційною 

діяльністю підприємства в 

умовах глобалізації 

та управління. – 2017. – № 4 

(56). – С. 130-136. 

14.  Остапенко О.Г. Реалізація Україною політичних 

цілей Угоди про асоціацію 

Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції : 

наук. зб. – Херсон : ВД 

«Гельветика». – 2017. – № 5. 

– С. 28-31. 

0,18 

15.  Кудрявцев В.М., 

Каруан Т. 

(студент) 

Просування послуг страхування 

ризиків природних катастроф в 

країнах з страховим ринком що 

розвивається 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 4 (19). – С. 55-59. 

0,23 

16.  Кудрявцев В.М., 

Скрипнік Є. 

(студент) 

Механізм забезпечення 

зовнішньоекономічної безпеки 

держави в умовах глобалізації 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 4 (19). – С. 59-64. 

0,27 

17.  Воронков А.О. Управління людським капіталом 

на промисловому підприємстві 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 4 (19). – С. 88-93.  

0,27 

18.  Кудрявцева О.В., 

Кітченко А. 

(студент), 

Хорова М. 

(студент), 

Нсенгімана Б. 

(студент) 

Аналіз впливу держави на 

підвищення рівня міжнародної 

конкурентоспроможності 

регіонів  

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 4 (19). – С. 116-120. 

0,23 

19.  Кудрявцева О.В., 

Сідякіна Є.О. 

(студент), 

Пурдя К.В. 

(студент) 

Встановлення загроз економічної 

безпеки експортної діяльності 

підприємств України 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 4 (19). – С. 121-125. 

0,23 

20.  Прокопенко М.В. 

(аспірант, н.к. – 

проф.  Горовий 

Д.А.) 

Оцінка ролі організаційної 

звітності в управлінні 

репутаційним ризиком 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 4 (19). – С. 126-130. 

0,23 

21.  Горовий Д.А., 

Горова К.О., 

Узагальнення методів 

економічної оцінки якості 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

0,32 



Сичова К.Є. 

(студент), 

Кадигроб Ю.Ю. 

(студент) 

дорожньо-будівельних робіт в 

контексті європейської інтеграції 

України 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 4 (19). – С. 131-137. 

22.  Кудрявцева О.В., 

Позняковський 

Д.С. (студент) 

Теоретико-методичне 

обґрунтування визначення 

ринків з ресурсними 

обмеженнями нових товарів та 

послуг 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

Харків : ХНАДУ. – 2017. – 

№ 4 (19). – С. 138-141. 

0,18 

23.  Перунова О.М. Фіксація цивільного судочинства 

як елемент доказування 

Порівняльно-аналітичне 

право : електрон. наук. фах. 

вид. юрид. ф-ту ДВНЗ 

«Ужгородський національний 

університет». – Ужгород : 

Ужгородський національний 

університет. – 2017. – № 6. – 

С. 128-130. 

0,14 

24.  Горовий Д.А., 

Горова К.О. 

Стратегічні напрями розвитку 

промислових підприємств 

України 

Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та 

інтелектуальної власності : 

зб. наук. праць. – Маріуполь : 

ДВНЗ «ПДТУ» . – 2017. – 

Вип. 16. – С. 154-161. 

0,36 

25.  Нікітіна А.В. Розвиток теоретичних основ 

процесу інвестування в умовах 

глобальної невизначеності і 

ризику 

Регіональна бізнес-економіка 

та управління : наук. вироб.-

практ. журн. – 2018. – № 

1(57). – С. 33-40. 

0,36 

26.  Нікітіна А.В., 

Решетняк А.В. 

(студент), 

Решетняк Д.О. 

(студент) 

Нікітіна А. В. Дослідження 

гендерної асиметрії на ринку 

праці України [Електронний 

ресурс]  

Економіка та суспільство : 

електрон. наук. фах. вид. – 

2018. – № 15. – Режим 

доступу до журналу : 

http://economyandsociety.in.ua/

journal/15_ukr/15_2018.pdf 

 

27.  Леонтьєва Л.В.  Становлення та провадження 

гендерного підходу в Україні 

Порівняльно-аналітичне 

право : електрон. наук. фах. 

вид. юрид. ф-ту ДВНЗ 

«Ужгородський національний 

університет». – Ужгород : 

Ужгородський національний 

університет. – 2017. – № 4. – 

С. 25-27. 

0,14 

Статті 

28.  Остапенко О.Г. Напрямки реалізації Україною 

політичних цілей Угоди про 

асоціацію 

Угода про асоціацію як 

інструмент правових реформ 

в Україні : зб. ст. та тез наук. 

повідомл. за матеріалами 

міжнар. конф. – Харків : 

Право. – 2017. – С.114-126. 

0,59 

29.  Леонтьєва Л.В., Становлення та провадження Проблеми та перспективи 0,14 

http://www.pap.in.ua/4_2017/6.pdf
http://www.pap.in.ua/4_2017/6.pdf


Сніткіна А.І. 

(студент), 

Цибань А.П. 

(студент) 

гендерного підходу в Україні розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLIV. – С. 122-124. 

30.  Леонтьєва Л.В., 

Забрудська В.Н. 

(студент) 

Пенсійне забезпечення з 

внесенням змін 2017 року 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLIV. – С. 124-126. 

0,14 

31.  Леонтьєва Л.В., 

Моренець С.Е. 

(студент) 

Розподіл майна між учасниками 

при ліквідації підприємства 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 133-135. 

0,14 

32.  Леонтьєва Л.В., 

Михайлов А.І. 

(студент), 

Старов В.С. 

(студент) 

Поняття спадщини і порядок 

вступу за законом 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 135-138. 

0,14 

33.  Леонтьєва Л.В., 

Мовчан В.О. 

(студент) 

Охорона авторського права в 

Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 142-144. 

0,18 

34.  Леонтьєва Л., 

Приз А. (студент) 

Патент як форма охорони 

об'єктів промислової власності 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 147-149. 

0,14 

35.  Сябрук Г.С. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Проблеми працевлаштування 

молоді в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLIV. – С. 119-120. 

0,09 

36.  Курлюк В.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Праця неповнолітніх Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

0,14 



: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLIV. – С. 120-122 

37.  Назарчук І. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Захист торгової марки в Україні Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLIV. – С. 126-128. 

0,14 

38.  Семенко А. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Місце трудового договору за 

трудовим законодавством 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLIV. – С. 129-132. 

0,18 

39.  Шалько В.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Поняття терміну «стан афекту» у 

кримінальному праві 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLIV. – С. 133-135. 

0,14 

40.  Шкарлат І.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Правові основи захисту прав 

дитини за законодавством 

України  

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLIV. – С. 135-137. 

0,14 

41.  Киценко О.Р. 

(студент, н.к. – 

доц. Перунова 

О.М.) 

Охорона та захист прав на 

комерційне (фірмове) 

найменування  

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLIV. – С. 131-133. 

0,14 

42.  Бондаренко Ю. 

(студент, н.к. – 

доц. Перунова 

О.М.) 

Склад і внутрішня структура 

європейського суду 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 124-126. 

0,14 

43.  Гіріна К., 

Деркач Ю. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Взаємодія місцевих органів 

виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 126-127. 

0,09 



44.  Коробов М. 

(студент, н.к. – 

доц. Перунова 

О.М.) 

Історія виникнення і розвитку 

спадкового права 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 131-133. 

0,14 

45.  Лозовой О. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Захист прав і законних інтересів 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 138-139. 

0,09 

46.  Мілованова С. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Суть та особливості здійснення 

місцевого самоврядування в 

Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 140-142. 

0,14 

47.  Чеботарев В. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Обеспечение выплаты алиментов 

в Украине 

 Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХLV. – С. 149-152. 

0,18 

48.  Попова А.М., 

Коваль О.О. 

Трансформація язичницької 

семіотики в сучасному 

екотуризмі як секторі світової 

економіки 

Економіка, бізнес-

адміністрування, право :  

журнал Київського 

університету ринкових 

відносин. – 2018. – Вип. № 

4(4). – С. 139-148. 

0,45 

49.  Остапенко О.Г., 

Бичкова А.С. 

(студент) 

Реалії добровільного об’єднання 

територіальних громад в Україні  

Від громадянського 

суспільства – до правової 

держави : тези допов. ХІІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. – 

Харків : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна. – 2017. – С. 275-

278. 

0,18 

50.  Гєрман В. 

Болотська В. 

(студенти, н.к. – 

доц. Остапенко 

О.Г.) 

Способи захисту екологічних 

прав  

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2017. – Вип. 

ХХХVIII. – С. 31-32. 

0,09 

51.  Абдуллаев Ф., 

Пономаренко О. 

(студенти, н.к. – 

доц. Кудрявцева 

Основні принципи управління 

міжнародною 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. Межд. 

науч.-практ. конф. студентов 

0,23 



О.В.) и молодых ученых. – Харьков 

: ХНАДУ. – 2018. – С. 161-

165. 

52.  Абдурахмонов Ш. 

(студент, н.к. – 

доц. Кудрявцева 

О.В.) 

Державне і галузеве управління 

економічною безпекою: основні 

загрози (на прикладі 

транспортної галузі) 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. Межд. 

науч.-практ. конф. студентов 

и молодых ученых. – Харьков 

: ХНАДУ. – 2018. – С. 165-

170. 

0,27 

53.  Базарова З. 

(студент, н.к. – 

доц. Кудрявцев 

В.М.) 

Повышение 

конкурентоспособности 

предприятий на региональном 

уровне в условиях глобализации: 

институциональные аспекты 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. Межд. 

науч.-практ. конф. студентов 

и молодых ученых. – Харьков 

: ХНАДУ. – 2018. – С. 179-

183. 

0,23 

54.  Голли Я. 

(студент, н.к. – 

доц. Кудрявцева 

О.В.) 

Теоретико-методичне 

обґрунтування визначення 

ринків з ресурсними 

обмеженнями нових товарів та 

послуг 

/ Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. Межд. 

науч.-практ. конф. студентов 

и молодых ученых. – Харьков 

: ХНАДУ. – 2018. – С. 189-

194. 

0,27 

55.  Сариєва А. 

(студент, н.к. – 

доц. Кудрявцева 

О.В.) 

Критерії оцінки економічної 

безпеки автотранспортного 

підприємства 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. Межд. 

науч.-практ. конф. студентов 

и молодых ученых. – Харьков 

: ХНАДУ. – 2018. – С. 199-

204. 

0,27 

56.  Сарыев А. 

(студент, н.к. – 

доц. Кудрявцев 

В.М.) 

Обеспечение инвестиционной 

безопасности малых 

предприятий и основные 

направления их развития 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. Межд. 

науч.-практ. конф. студентов 

и молодых ученых. – Харьков 

: ХНАДУ. – 2018. – С. 204-

209. 

0,27 

57.  Сарыев М. 

(студент, н.к. – 

доц. Кудрявцев 

В.М.) 

Об особенностях продвижения 

услуг страхования рисков 

природных катастроф в странах 

с развивающимся страховым 

рынком 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. Межд. 

науч.-практ. конф. студентов 

и молодых ученых. – Харьков 

: ХНАДУ. – 2018. – С. 209-

214. 

0,27 

58.  Солиев А. 

(студент, н.к. – 

доц. Кудрявцев 

В.М.) 

Внешнеэкономическая 

безопасность государства: 

эффективные механизмы 

обеспечения 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. Межд. 

науч.-практ. конф. студентов 

и молодых ученых. – Харьков 

: ХНАДУ. – 2018. – С. 215-

220. 

0,27 



59.  Єрофєєнко Л.В., 

Петренко А.В. 

(студент) 

Необхідність вдосконалення 

правового забезпечення 

рекламної діяльності 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 64-66. 

0,14 

60.  Єрофєєнко Л.В., 

Полтавська А.С. 

(студент) 

Напрями щодо підвищення рівня 

працевлаштування молоді в 

Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 66-67.  

0,09 

61.  Леонтьєва Л.В., 

Новикова Д. 

(студент) 

Проблеми сурогатного 

материнства та оспорювання 

батьківства  

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 81-83. 

0,14 

62.  Перунова О.М., 

Бесєдін А.І. 

(студент) 

Правова специфіка використання 

земель оздоровчого призначення 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 83-85. 

0,14 

63.  Леонтьєва Л.В., 

Тарусіна В. 

(студент) 

Сліди транспортних засобів. 

Види і криміналістичне значення 

слідів транспортних засобів 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 89-91. 

0,14 

64.  Водолазька А.О. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

Нагальні проблеми розвитку 

екологічного підприємництва в 

Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 16-18. 

0,14 

65.  Разгоняєв Г.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

Інноваційне становлення ринку 

праці в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 26-27. 

0,09 

66.  Султанова А.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

Щодо державного регулювання 

інноваційного розвитку 

підприємництва в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 29-31. 

0,14 

67.  Абдурахмонов Ш. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

Перспективы формирования 

рынка труда и социальной 

политики в Украине 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

0,14 



Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 68-70. 

68.  Базарова З. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

Щодо випробувального терміну 

для молоді  

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 70-71. 

0,09 

69.  Бутенко Ю.О. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

Утилізація сміттєзвалищ твердих 

побутових та промислових 

відходів: правові та еколого-

економічні аспекти 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 71-74. 

0,18 

70.  Гачаєва Н. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

 

Правова характеристика 

категорій «трудовий спір» та 

«трудовий конфлікт» 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 74-76. 

0,14 

71.  Грінченко А. 

(студент, н.к. – 

доц. Остапенко 

О.Г.) 

Реалізація виключного права 

власності українського народу на 

надра 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 76-78. 

0,14 

72.  Сиргій О.О. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

Деякі пропозиції щодо 

реформування законодавства про 

банкрутство 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 85-87. 

0,14 

73.  Слісаренко О.О. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

Нагальна необхідність 

подолання проблем на ринку 

праці в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 87-89. 

0,14 

74.  Федорова О. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Правовий статус державного 

департаменту автомобільного 

транспорту 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 91-93. 

0,14 

75.  Егамбердієв А. 

(студент, н.к. – 

доц. Єрофєєнко 

Л.В.) 

Зміст та правове значення 

транспортних договорів 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. ІІ. – С. 93-95. 

0,14 

76.  Андрєєва Д.В. 

(студент), 

Теоретичні аспекти вибору 

каналу розподілу у процесі 

Гуманітарний простір науки: 

досвід та перспективи : зб. 

0,23 



Болдовська К.П. організації збутової діяльності 

на зовнішньому ринку 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

17. – С. 25-29. 

77.  Болдовська К.П., 

Ашиєв А. 

(студент) 

 Зміст і структурність процесу 

стратегічного управління 

експортним потенціалом 

підприємства 

Гуманітарний простір науки: 

досвід та перспективи : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

17. – С. 36-39. 

0,18 

78.  Зам’ятіна Є.Ж., 

Лиженков Д.В. 

(студенти, н.к. – 

доц. Болдовська 

К.П.) 

Особливості, переваги й ефекти 

розвитку технопарків як основи 

інноваційної економіки 

Гуманітарний простір науки: 

досвід та перспективи : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

17. – С. 50-53. 

0,18 

79.  Лиженков Д.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Болдовська 

К.П.) 

Особливості механізму та 

сучасні організаційні форми 

міжнародного бізнесу 

Гуманітарний простір науки: 

досвід та перспективи : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

17. – С. 57-60. 

0,18 

80.  Позняковський 

Д.В. (студент, н.к. 

– доц. Болдовська 

К.П.) 

Теорії інноваційного розвитку як 

методологічне підґрунтя 

вдосконалення процесу 

управління інноваційним 

потенціалом національної 

економіки  

Гуманітарний простір науки: 

досвід та перспективи : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

17. – С. 72-76. 

0,23 

81.  Леонтьєва Л.В., 

Коваль А. 

(студент) 

Підприємницька діяльність на 

транспорті 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 34-36. 

0,14 

82.  Леонтьева Л.В., 

Криворучко Е. 

(студент) 

Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних по 

законодательству Украины: 

правовые проблемы и их 

решение 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 99-102. 

0,18 

83.  Леонтьєва Л.В., 

Литвиненко К. 

(студент) 

Антропологічний напрямок в 

кримінології під час визначення 

особи злочинця 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 106-108. 

0,14 

84.  Леонтьєва Л.В., 

Лавошник А. 

(студент) 

Охорона земель за 

законодавством України  

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 109-110. 

0,09 

85.  Леонтьєва Л.В., 

Рябуха І. 

(студент) 

Заборона дослідів над людьми як 

елемент змісту права на гідність  

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

0,18 



Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 110-113. 

86.  Леонтьєва Л. В., 

Сокол Е. 

(студент) 

Історія виникнення і 

становлення кримінально-

процесуального права 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 113-115. 

0,14 

87.  Леонтьєва Л.В., 

Шибко Є. 

(студент) 

Судово-психологічна експертиза 

неповнолітніх. Психологічні 

особливості особистості 

неповнолітнього 

правопорушника 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 124-126. 

0,14 

88.  Бєлов Д. 

(студент, н.к. – 

доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

Міжнародно-правові стандарти 

регулювання праці 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 94-96. 

0,14 

89.  Жук Д. (студент, 

н.к. – доц. 

Селезень С.В.) 

Щодо укладання трудового 

договору між працівником та 

фізичною особою підприємцем 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 96-97. 

0,09 

90.  Кононенко О. 

(студент, н.к. – 

доц. Селезень 

С.В.) 

Щодо розвитку автомобільного 

транспорту в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 98-99. 

0,09 

91.  Кугно Т. 

(студент, н.к. – 

доц. Остапенко 

О.Г.) 

Проблеми екологічного 

виховання молоді 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 102-104. 

0,14 

92.  Грищук М. 

(студент, н.к. – 

доц. Селезень 

С.В.) 

Особливості спадкування в 

Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 115-116. 

0,09 

93.  Мезенцова А. 

(студент, н.к. – 

доц. Селезень 

С.В.) 

Правові аспекти охорони 

винаходів в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 116-118. 

0,14 

94.  Татьянченко М. 

(студент, н.к. – 

Взаємодія місцевих органів 

виконавчої влади і органів 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

0,14 



доц. Леонтьєва 

Л.В.) 

місцевого самоврядування країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 118-120. 

95.  Триньов М. 

(студент, н.к. – 

доц. Селезень 

С.В.) 

Юридичні гарантії захисту 

трудових прав працівників 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 120-122. 

0,14 

96.  Шеремет В. 

(студент, н.к. – 

доц. Остапенко 

О.Г.) 

Проблема екологічного 

тероризму в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІІІ. – С. 122-123. 

0,09 

97.  Болдовська К.П. Ключові детермінанти залучення 

інвестицій як важеля 

економічного зростання країни і 

розвитку підприємництва 

за сучасних умов 

глобалізаційних перетворень 

Financial-economic and 

innovative support of 

entrepreneurship development 

in the spheres of economy, 

tourism and hotel-restaurant 

business. – Agenda Publishing 

House, Coventry, United 

Kingdom. – 2017. – PP. 283-

292. 

0,45 

98.  Васильєва А. 

(студент), 

Остапенко О. 

Майнова відповідальність за 

порушення лісового 

законодавства  

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 109-112. 

0,18 

99.  Кафтуненкова Я. 

(студент), 

Селезень С. 

Щодо укладання трудового 

контракту 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 116-118. 

0,14 

100.  Перунова О., 

Клімова Г. 

(студент) 

Поняття та зміст права власності 

на землю 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 122-125. 

0,18 

101.  Перунова О., 

Сахно А. 

(студент) 

Значення земель рекреаційного 

та історико-культурного 

призначення 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 120-122. 

0,14 

102.  Перунова О., 

Якобчук Д. 

(студент) 

Визначення земель 

лісогосподарського призначення, 

власність на них та їх 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

0,14 



використання наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 125-127. 

103.  Богдан В. 

(студент, н.к. – 

доц. Остапенко 

О.Г.) 

Проблеми визнання правочинів 

недійсними 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 107-109. 

0,14 

104.  Давіденко І. 

(студент, н.к. – 

доц. Остапенко 

О.Г.) 

Система господарських судів 

України 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 113-114. 

0,09 

105.  Зюзько А. 

(студент, н.к. – 

доц. Остапенко 

О.Г.) 

Банкрутство суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 115-116. 

 

106.  Єрофєєнко Л.В. Щодо наднаціональності в праві 

Європейського Союзу 

Modern jurisprudence of the 

European Union: the interaction 

of law, rulemaking and practice   

– Lublin : Izdevnieciba «Baltija 

Publishing». – 2018. – P. 203-

206. 

0,18 

107.  Абрамов О. 

(студент), 

Селезень С. 

Щодо захисту торгових марок в 

Україні  

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 106-107. 

0,09 

108.  Підопригора Л. 

(студент), 

Селезень С. 

Розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 118-120. 

0,14 

109.  Черепанова Н. 

(студент), 

Селезень С. 

Розвиток трудових 

правовідносини в сучасних 

умовах 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 132-134. 

0,14 

110.  Щербаков М. 

(студент), 

Селезень С. 

Щодо статусу безробітного в 

Україні  

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 137-138. 

0,09 

111.  Ревека П. Щодо розвитку автомобільного Проблеми та перспективи 0,09 

http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/4415
http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/4415


(студент, н.к. – 

доц. Селезень 

С.В.) 

 

транспорту в Україні розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 127-128. 

112.  Свіріна Ю. 

(студент, н.к. – 

доц. Остапенко 

О.Г.) 

Правовий статус підприємств в 

Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 129-130. 

0,09 

113.  Смірнов О. 

(студент, н.к. – 

доц. Селезень 

С.В.) 

 

 (наук. кер. – доц. Селезень С.В.) 

Правовые аспекты охраны 

авторских прав в сети интернет 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії : зб. 

наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ІV. – С. 130-132. 

0,14 

Тези доповідей 
1.  Нікітіна А.В. Управління ризиками в умовах 

глобалізації світового 

господарства 

Розвиток малого та 

середнього бізнесу в умовах 

глобалізації світової 

економіки : зб. матеріалів 

Всеукр. економ. форуму з 

міжнар. участю (в онлайн 

форматі), 27 квітня 2017 р. – 

Житомир : ЖДТУ. – 2017. –

С. 244-245. – Режим доступу : 

http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstrea

m/handle/123456789/7091/244.

pdf.  

0,09 

2.  Попова А.М. Тенденції розвитку потенціалу 

України за допомогою 

впровадження світовий 

туристичний бізнес в умовах 

глобалізації 

II International Scientific 

Conference Economy and 

Society : a Modern Foundation 

For Human Development : 

Conference Proceedings, June 

23th. – Leipzig, Germany : 

Baltija Publishing. – 2017. – 

Part 1. – Р. 26-27. 

0,09 

3.  Остапенко О.Г. Проблеми розробки 

дистанційного курсу правового 

спрямування 

Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я : тези 

доповідей ХXV міжнар. 

наук.-практ. конф. 

MicroCAD-2017, 17-19 травня 

2017 р. : у 4 ч. Ч. IІІ / за ред. 

проф. Сокола Є.І. – Харків : 

НТУ «ХПІ». – 2017. – С. 71. 

0,05 



4.  Нікітіна А.В. Аналіз залучення іноземних 

інвестицій у регіони України 

Економіко-правові засади 

формування та розвитку 

регіональної інфраструктури 

в умовах децентралізації 

економіки України : матер. 

Всеукр. наук.-практ. інтернет-

конф., присвяченої 100-річчю 

НАН України, Харків, 

1-28 лютого 2018 р. / Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 

О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 

2018. – С. 112-115. 

0,18 

5.  Нікітіна А.В. Інвестиційна привабливість 

держави в умовах глобальної 

невизначеності та ризику: 

ідентифікація й аналіз факторів 

Європейський вектор 

модернізації економіки: 

креативність, прозорість та 

сталий розвиток : матер. X 

Ювілейної Міжнар. наук.-

практ. конф., Ч. 2. – Харків : 

ХНУБА. – 2018. – С. 58-60. 

0,14 

6.  Нікітіна А.В. Highly developed countries 

experience of innovative business 

development under globalization 

conditions 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва: 

матер. ХІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 10 
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метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 55-56. 

0,09 

42.  Горовий Д.А., 

Горова К.О. 

Підготовка магістрів 

спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини» в 

Харківському національному 

автомобільно-дорожньому 

університеті  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 65-66. 

0,09 

43.  Єрофєєнко Л.В. Щодо інтеграції вітчизняної 

економічної освіти до 

європейського простору  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 69-70. 

0,09 

44.  Кудрявцев В.М. Модель організації процесу 

навчання іноземних студентів у 

ВНЗ  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 77-79. 

0,14 

45.  Кудрявцева О.В. Особливості системи освіти 

України  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 79-80. 

0,09 

46.  Єрофєєнко Л.В. Щодо методики самостійної 

роботи студента  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 113-114. 

0,09 

47.  Кудрявцева О.В. Управління самостійною 

роботою студентів  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

0,09 



інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 116-117. 
48.  Нікітіна А.В. Особливості самостійної роботи 

студентів у вищій школі в 

умовах входження 

в європейський освітній простір  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 120-121. 

0,09 

49.  Нікітіна А.В. Порівняне співставлення 

основних змістовних 

характеристик індивідуальної та 

самостійної роботи студентів у 

сучасній вищій школі в умовах 

входження в європейський 

освітній простір  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 121-122. 

0,09 

50.  Никитина А.В. Самостоятельная работа 

студентов как эффективный 

инструмент формирования 

компетенций 

высококвалифицированных 

специалистов  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 122-123. 

0,09 

51.  Попова А.М. Самостійна робота студентів при 

підготовці спеціалістів 

з міжнародних економічних 

відносин  

Викладання економічних 

дисциплін в умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних перетворень : 

зб. матер. Міжнар. наук.-

метод. конф., 01 червня 

2018 р. – Харків : ХНАДУ. – 

С. 123-124. 

0,09 

52.  Остапенко О.Г. Можливості використання 

гейміфікації при вивченні 

правових дисциплін  

Тенденції розвитку сучасної 

вищої школи: проблеми 

провадження освітньої та 

науково-інноваційної 

діяльності : зб. матер. Всеукр. 

наук.-метод. інтернет-конф. 

(16 травня 2018 року). – Х. : 

ХНАДУ. – С. 27-29. 

0,14 

53.  Болдовська К.П., 

Андрєєва Д.В. 

(студент), 

Зам’ятіна Є.Ж. 

(студент) 

Методичні аспекти оцінки 

ефективності маркетингової 

стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства  

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

маркетингового управління : 

тези доп. V Всеукр. наук. 

конф. молодих учених та 

студентів, 9 листопада 2017 р. 

– К. : КНУТД. – 2017. – С. 58. 

0,05 



54.  Нікітіна А.В., 

Латушко О.В. 

(студент) 

Розвиток теоретичних засад 

іноземного інвестування в 

умовах глобальної 

невизначеності та ризику  

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва: 

матер. ХІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 10 

листопада 2017 р.). – Х. : 

ХНАДУ. – 2017. – С. 69-71. 

0,14 

55.  Болдовська К.П., 

Маммедлі Е. 

(студент) 

Організаційні аспекти розробки і 

чинники впливу на ефективність 

реалізації маркетингового 

комплексу підприємства при 

роботі на зовнішніх ринках  

Проблеми та перспективи 

розвитку економіки України в 

умовах глобалізації : матер. 

Всеукр. наук.-практ. 

Інтернет-конференції, 27 

грудня 2017 р. – Львів : 

Львівський торговельно-

економічний університет. – 

2017. – С. 159-161. 

0,14 

56.  Нікітіна А.В., 

Латушко О.В. 

(студент) 

Управління інвестиційною 

діяльністю підприємства в 

умовах євроінтеграційних 

процесів  

Модернізація економіки в 

умовах зростання суспільної 

свідомості: туризм, 

людиномірність, партнерство, 

кооперація : матеріали 

ІІ Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. (м. Полтава, 

14 грудня 2017 р.). – Полтава 

: ПУЕТ. – 2017. – С. 538-540. 

0,14 

57.  Болдовская Е.П., 

Лыженков Д.В. 

(студент) 

Пути повышения эффективности 

коммерциализации космических 

технологий в Украине  

Європейський вектор 

модернізації економіки: 

креативність, прозорість та 

сталий розвиток : матер. X 

Ювілейної Міжнар. наук.-

практ. конф., Ч. 1. – Харків : 

ХНУБА. – 2018. – С. 38-40. 

0,14 

58.  Болдовська К.П., 

Андрєєва Д.В. 

(студент)  

Характерні риси міжнародного 

бізнесу  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 13. 

0,05 

59.  Лиженков Д.В. 

(студент), 

Болдовська К.П.  

Сучасна типологія міжнародних 

бізнес-систем  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 28-29. 

0,14 

60.  Болдовська К.П., 

Ашиєв А. 

(студент)  

Методологічний базис 

управління експортним 

потенціалом підприємства  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 112. 

0,05 

61.  Зам’ятіна Є.Ж. 

(студент), 

Ісанкулов Н. 

Методичні аспекти оцінки 

ефективності тратегії 

міжнародного маркетингу  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

0,09 



(студент), 

Болдовська К.П.  

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 127-128. 
62.  Кудрявцева О.В., 

Позняковський 

Д.В. (студент) 

Елементи «бережливого 

виробництва» в системі 

управління людськими 

ресурсами  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 135-136. 

0,09 

63.  Нікітіна А.В., 

Матухно Д.О. 

(студент) 

Механізм управління 

економічною безпекою 

підприємства в умовах 

євроінтеграційних процесів  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 150-151. 

0,09 

64.  Кудрявцева О.В., 

Лиженков Д.В. 

(студент)  

Сутність соціального ризику в 

контексті теорії 

соціальногозахисту  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 219-220. 

0,09 

65.  Болдовська К.П., 

Гасанов Ю. 

(студент), 

Абдурахмонов Ш. 

(студент) 

Напрями вирішення 

інституційних проблем у 

контексті поліпшення умов для 

залучення іноземних інвестицій  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 281. 

0,05 

66.  Болдовська К.П., 

Лиженков Д.В. 

(студент) 

Стратегічні напрями розвитку 

економіки України на засадах 

провадження збалансованої 

імпортозамінної й 

експортоорієнтованої політики  

Актуальні проблеми 

економіки та управління в 

епоху глобальних викликів і 

загроз : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф., Дніпро, 

26-27 квітня 2018 р. – В 2-х 

томах. – Т. 1. / Нац. метал. 

академія України. – 2018. – 

С. 117-118. 

0,09 

67.  Болдовська К.П., 

Зам’ятіна Є.Ж. 

(студент) 

Особливості формування 

ефективного організаційно-

економічного механізму 

забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності 

підприємства  

Актуальні проблеми 

економіки та управління в 

епоху глобальних викликів і 

загроз : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф., Дніпро, 

26-27 квітня 2018 р. – В 2-х 

томах. – Т. 1. / Нац. метал. 

академія України. – 2018. – 

С. 357-358. 

0,09 

68.  Болдовська К.П., 

Андрєєва Д.В. 

(студент) 

Перспективи розвитку 

іноземного інвестування 

в Україні у контексті існуючих 

тенденцій у цій сфері  

Актуальні проблеми 

економіки та управління в 

епоху глобальних викликів і 

загроз : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф., Дніпро, 

26-27 квітня 2018 р. – В 2-х 

томах. – Т. 2. / Нац. метал. 

0,09 



академія України. – 2018. 
69.  Болдовська К.П., 

Андрєєва Д.В. 

(студент) 

Методичні аспекти оцінки 

привабливості й обґрунтування 

вибору зарубіжного ринку  

Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я : тези допов. 

ХXV міжнар. наук.-практ. 

конф. MicroCAD-2018, 16-18 

травня 2018 р. : у 4 ч. Ч. IІІ. / 

за ред. проф. Сокола Є. І. – 

Харків : НТУ «ХПІ». – 2018. 

– С. 99. 

0,05 

70.  Остапенко О.Г., 

Бичкова А.С. 

(студент) 

Конституційна скарга як 

інструмент захисту прав 

громадян  

Від громадянського 

суспільства – до правової 

держави : зб. тез допов. ХІV 

Міжнар. наук.-практ. конф. – 

Харків : ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна. – 2018. – 

С. 411-413. 

0,14 

71.  Болдовська К.П., 

Цубера Р.С. 

(студент)  

Проблеми розвитку 

міжнародних перевезень 

автомобільним транспортом 

України і шляхи їх вирішення  

Проблеми розвитку малих 

відкритих економік : матер. 

виступів Всеукр. форуму з 

проблем міжнародних 

економічних відносин (в 

онлайн форматі) (16 квітня 

2018 р.). – Житомир : ЖДТУ. 

– 2018. 

0,09 

72.  Болдовська К.П., 

Лиженков Д.В. 

(студент) 

Місце і перспективи України на 

сучасному ринку транспортних 

послуг  

Проблеми розвитку малих 

відкритих економік : матер. 

виступів Всеукр. форуму з 

проблем міжнародних 

економічних відносин (в 

онлайн форматі) (16 квітня 

2018 р.). – Житомир : ЖДТУ. 

– 2018. 

0,09 

73.  Болдовська К.П., 

Андрєєва Д.В. 

(студент) 

Особливості ризик-менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства  

Проблеми розвитку малих 

відкритих економік : матер. 

виступів Всеукр. форуму з 

проблем міжнародних 

економічних відносин (в 

онлайн форматі) (16 квітня 

2018 р.). – Житомир : ЖДТУ. 

– 2018. 

0,09 

74.  Нікітіна А.В., 

Лопатін С.В. 

(студент) 

Сучасний стан та перспективи 

розвитку туристичного бізнесу в 

Україні та світі  

Фінансування, інвестування 

та кредитування в Україні: 

проблеми та перспективи 

розвитку в кризовій економіці 

: зб. наук. праць за матер. 

Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф., 20 травня 

2018 р. Ч. 1. – Дніпро : 

ДДАЕУ. – 2018. – С.176-178. 

0,14 

75.  Попова А.М., 

Сичова К.Є. 

Державні можливості розвитку 

міжнародного туризму для 

Сучасний менеджмент: 

проблеми та перспективи 

0,09 



(студент) 

 

підвищення експортного 

потенціалу України  

розвитку : матер. 3-ої Всеукр. 

наук.-практ. інтернет-конф., 

21 травня 2018 р. – Херсон : 

ХДАУ. – 2018 р. 
76.  Латушко М.Ю., 

Лиженков Д.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Болдовська 

К.П.) 

Оцінка привабливості сегментів 

зовнішнього ринку як підґрунтя 

оптимізації його структури 

у рамках маркетингового 

управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

маркетингового управління : 

тези допов. V Всеукр. наук. 

конф. молодих учених та 

студентів, 9 листопада 2017 р. 

– К. : КНУТД. – 2017. – С. 60. 

0,05 

77.  Давиденко Д.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Попова А.М.) 

Сільський туризм та шляхи його 

реалізації на регіональному рівні  

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

маркетингового управління : 

тези допов. V Всеукр. наук. 

конф. молодих учених та 

студентів, 9 листопада 2017 р. 

– К. : КНУТД. – 2017. – С. 59. 

0,05 

78.  Юдіна І.В., 

Андріанова А.А. 

(студент, н.к. – 

доц. Нікітіна А.В.) 

Міжнародний маркетинг як 

важлива складова 

конкурентоспроможності 

підприємства на зовнішніх 

ринках  

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

маркетингового управління : 

тези допов. V Всеукр. наук. 

конф. молодих учених та 

студентів, 9 листопада 2017 р. 

– К. : КНУТД. – 2017. – 

С. 198. 

0,05 

79.  Юдіна І.В., 

Андріанова А.А. 

(студент, н.к. – 

доц. Нікітіна А.В.) 

Міжнародний маркетинг у 

системі управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІ 

Міжнар. студ. наук. конф. (м. 

Харків, 16 березня 2018 року) 

 Х. : ХНАДУ.  2018.  

С. 137-139. 

0,14 

80.  Андрєєва Д.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Болдовська 

К.П.) 

Напрями фінансової стабілізації 

в Україні в контексті 

європейської інтеграції  

Розвиток молодіжної науки в 

Україні: інновації, проблеми, 

перспективи : зб. тез допов. 

Всеукр. студ. наук.-практ. 

інтернет-конф., 22-23 березня 

2018 р., Харків / Мін-во 

освіти і науки України, 

Харків. торг.-екон. інститут 

КНТЕУ [та ін.]. – Харків: 

РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2018. – 

С. 91-92. 

0,09 

81.  Лиженков Д.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Болдовська 

К.П.) 

Шляхи забезпечення і 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств на внутрішньому і 

зовнішніх ринках  

Розвиток молодіжної науки в 

Україні: інновації, проблеми, 

перспективи : зб. тез допов. 

Всеукр. студ. наук.-практ. 

інтернет-конф., 22-23 березня 

2018 р., Харків / Мін-во 

освіти і науки України, 

Харків. торг.-екон. інститут 

0,09 



КНТЕУ [та ін.]. – Харків: 

РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2018. – 

С. 24-25. 
82.  Ашыев А., 

Исанкулов Н. 

(студент, н.к. – 

доц. Болдовська 

К.П.) 

Маркетинговая стратегия как 

эффективный инструмент 

маркетинг-менеджмента 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия  

Розвиток молодіжної науки в 

Україні: інновації, проблеми, 

перспективи : зб. тез допов. 

Всеукр. студ. наук.-практ. 

інтернет-конф., 22-23 березня 

2018 р., Харків / Мін-во 

освіти і науки України, 

Харків. торг.-екон. інститут 

КНТЕУ [та ін.]. – Харків: 

РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2018. – 

С. 34-35. 

0,09 

83.  Михайлова А.А. 

(студент, н.к. – 

доц. Нікітіна 

А.В.)  

Управління інвестиційною 

діяльністю в умовах глобалізації  

 

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 87. 

0,05 

84.  Давиденко Д.В., 

Позняковский 

Д.В. (студент, н.к. 

– доц. Попова 

А.М.)  

Питання міжнародного 

менеджменту щодо формування 

мультинаціонального колективу  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 125. 

0,05 

85.  Михайлова А.А. 

(студент, н.к. – 

доц. Болдовська 

К.П.) 

Особливості організації і 

тенденції розвитку системи 

міжнародного бізнесу компанії 

Toyota Motor Corporation  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 146-147. 

0,09 

86.  Позняковський 

Д.В., Мамі І. 

(студент, н.к. – 

доц. Попова А.М.) 

Організаційні зміни у роботі 

менеджера з персоналу 

підприємства відносно умов 

зарубіжних ринків  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 163. 

0,05 

87.  Сычева Е.Е. 

(студент, н.к. – 

доц. Болдовська 

К.П.) 

Особенности корпоративной 

стратегии и конкурентные 

преимущества концерна 

Volkswagen Group  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 173-174. 

0,09 

88.  Коробов М.В., 

Чень Ц. (студент, 

н.к. – доц. 

Нікітіна А.В.) 

Гендерні особливості на ринку 

праці в Україні в умовах 

інтеграції у Європейське 

Співтовариство  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 217-218. 

0,09 

89.  Матухно Д.О., 

Михайлова А.А. 

Тарифікація міських 

пасажирських перевезень 

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

0,09 



(студент, н.к. –

проф. Горовий 

Д.А.)  

у містах світу  Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 261-262. 
90.  Сичова К.Є., 

Кадигроб Ю.Ю. 

(студент, н.к. –

проф. Горовий 

Д.А.)  

Економічна оцінка якості 

дорожньо-будівельних робіт в 

контексті європейської інтеграції 

України  

Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки : зб. матер. 

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 

18 травня 2018 р., м. Харків. – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 274. 

0,05 

91.  Ашиев А., 

Исанкулов Н. 

(студент, н.к. – 

доц. Болдовська 

К.П.) 

Организационные аспекты 

планирования 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия  

 

 

Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я : тези допов. 

ХXV міжнар. наук.-практ. 

конф. MicroCAD-2018, 16-18 

травня 2018 р. : у 4 ч. Ч. IІІ. / 

за ред. проф. Сокола Є. І. – 

Харків : НТУ «ХПІ». – 2018. 

– С. 90. 

0,05 

92.  Коробов М.В. 

(студент, н.к. – 

доц. Нікітіна 

А.В.) 

Інвестиційні проекти як важливе 

джерело фінансування 

діяльності сучасних підприємств 

в умовах глобальної 

невизначеності  

Проблеми розвитку малих 

відкритих економік : матер. 

виступів Всеукр. форуму з 

проблем міжнародних 

економічних відносин (в 

онлайн форматі) (16 квітня 

2018 р.). – Житомир : ЖДТУ. 

– 2018. 

0,09 

93.  Андріанова А.А. 

(студент, н.к. – 

доц. Нікітіна 

А.В.) 

Маркетингові дослідження як 

важлива складова ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств  

Проблеми розвитку малих 

відкритих економік : матер. 

виступів Всеукр. форуму з 

проблем міжнародних 

економічних відносин (в 

онлайн форматі) (16 квітня 

2018 р.). – Житомир : ЖДТУ. 

– 2018. 

0,09 

 


