
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Кафедра обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин 
 
У 2018-2019 н.р. опубліковано: 

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

 247 наукових статті, у т.ч.: 

22 – у фахових виданнях України,  

9 – у зарубіжних виданнях;  

 72 тез доповідей за результатами участі у наукових конференціях. 

 

Перелік наукових публікацій кафедри у 2018-2019 навч. році 

№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 

Монографії 
1 Khoroshilova I. 

та ін. (колектив 

авторів) ; edited by 

M.Bezpartochnyi 

Management mechanisms and 

development strategies of 

economic entities in conditions of 

institutional transformations of the 

global environment: collective 

monograph / edited by M. 

Bezpartochnyi, in 2 Vol. 

ISMA University. – Riga : 

«Landmark» SIA, 2019. – 

Vol. 1. – 344 p. 

15,64 

2 Khoroshilova I. 

Та ін. (колектив 

авторів) ; edited by 

M.Bezpartochnyi 

Management mechanisms and 

development strategies of 

economic entities in conditions of 

institutional transformations of the 

global environment: collective 

monograph / edited by M. 

Bezpartochnyi, in 2 Vol. 

ISMA University. – Riga: 

«Landmark» SIA, 2019. – 

Vol. 2. – 352 p. 

16,00 

3 Костенко Ю.О. та 

ін. (колектив 

авторів); за заг. ред. 

П. М. Макаренка, 

О. В. Калініченка, 

В. І. Аранчій) 

Енергоефективність та 

енергозбереження: економічний, 

техніко-технологічний та 

екологічний аспекти 

Полтава : ПП «Астрая», 2019. 

– 603 с. 

55,74 

Наукові статті 

Статті у фахових виданнях України 
1  Ковальова Т. В. Ситемно-компонентний аналіз 

при обліку електронних грошей 

Вісник Національного 

технічного університету 

«Харківський політехнічний 

інститут» (економічні науки) 

: зб. наук. праць. – Х. : НТУ 

«ХПІ». – 2018. – № 19 (1295). 

– С. 56-60. 

0,23 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
2  Хорошилова I. О. Краудфандинг як шлях 

залучення коштів 

Вісник Національного 

технічного університету 

«Харківський політехнічний 

інститут» (економічні науки) 

: зб. наук. праць. – Х. : НТУ 

«ХПІ». – 2018. – № 19 (1295). 

– С. 60-64. 

0,23 

3  Вербицька В. І. Вдосконалення аналітичної 

системи управлінського обліку 

автотранспортного підприємства 

Вісник НТУ «Харківський 

політехнічний інститут» 

(економічні науки) : зб. наук. 

праць. – Х. : НТУ «ХПІ». – 

2018. – № 19 (1295). – С. 23-

26. 

0,18 

4  Чорна М.В., 

Бредіхін В.М., 

Вербицька В.І. 

Кластерний підхід до розробки 

стратегії інноваційного розвитку 

регіонів 

Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери 

торгівлі та послуг : зб. наук. 

пр. – Харків : ХДУХТ. – 2018. 

– Вип. 1 (27). – С. 111-121. 

0,50 

5  Бредіхін В. М., 

Вербицька В. І. 

Вербицька В. І. Прогнозування 

загального часу виконання 

проекту [Електронний ресурс] 

Східна Європа : економіка, 

бізнес та управління : 

електрон. наук. фах. вид. – 

2018. – № 4(15). – С. 140-144. 

– Режим доступу : 

http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/15-2018-ukr 

0,23 

6  Нікітіна А. В. Особливості та способи 

залучення прямих іноземних 

інвестицій на підприємства за 

умов глобалізації 

світогосподарських відносин 

[Електронний ресурс] 

Глобальні та національні 

проблеми економіки : 

електрон. наук вид. –2018. – 

Вип. 23. – С. 78-83. – Режим 

доступу до журналу : 

http://global-

national.in.ua/issue-23-2018 

0,27 

7  Єрофєєнко Л. В. Правові аспекти імплементації 

міжнародних норм у сфері 

трудового законодавства 

України 

Порівняльно-аналітичне 

право : електрон. наук. вид. – 

Ужгород : Ужгородський 

національний університет. – 

2018. – № 4. – С. 189-192. 

0,18 

8  Перунова О. М. Співвідношення принципу 

усності з фіксуванням 

цивільного процесу в 

процесуальній формі цивільного 

судочинства 

Порівняльно-аналітичне 

право : електрон. наук. вид. – 

Ужгород : Ужгородський 

національний університет. – 

2018. – № 4. – С. 126-128. 

0,14 

9  Остапенко О. Г. Дієвість інституту 

конституційної скарги як 

інструменту захисту прав 

громадян 

Конституційно-правові 

академічні студії : наук. вид. 

– Херсон : ВД «Гельветика». 

– 2018. – Вип. 2. – С. 171-175. 

0,23 

http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3869-nikitina-a-v-osoblivosti-ta-sposobi-zaluchennya-pryamikh-inozemnikh-investitsij-na-pidpriemstva-za-umov-globalizatsiji-svitogospodarskikh-vidnosin
http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3869-nikitina-a-v-osoblivosti-ta-sposobi-zaluchennya-pryamikh-inozemnikh-investitsij-na-pidpriemstva-za-umov-globalizatsiji-svitogospodarskikh-vidnosin
http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3869-nikitina-a-v-osoblivosti-ta-sposobi-zaluchennya-pryamikh-inozemnikh-investitsij-na-pidpriemstva-za-umov-globalizatsiji-svitogospodarskikh-vidnosin
http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3869-nikitina-a-v-osoblivosti-ta-sposobi-zaluchennya-pryamikh-inozemnikh-investitsij-na-pidpriemstva-za-umov-globalizatsiji-svitogospodarskikh-vidnosin
http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3869-nikitina-a-v-osoblivosti-ta-sposobi-zaluchennya-pryamikh-inozemnikh-investitsij-na-pidpriemstva-za-umov-globalizatsiji-svitogospodarskikh-vidnosin
http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3869-nikitina-a-v-osoblivosti-ta-sposobi-zaluchennya-pryamikh-inozemnikh-investitsij-na-pidpriemstva-za-umov-globalizatsiji-svitogospodarskikh-vidnosin


№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
10  Хорошилова І. О. Шлях євроінтеграції України – 

податкове реформування 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

2018. – № 1 (20). – Харків : 

ХНАДУ. – 2018. – С. 162-172. 

0,50 

11  Нікітіна А. В., 

Юдіна І. В. 

(студент) 

Удосконалення теоретико-

методичних основ експортного 

потенціалу підприємства в 

умовах поглиблення 

євроінтеграційних процесів 

Причорноморські економічні 

студії : наук. журнал. – 2018. 

– Вип. 34. – С. 24-27. 

0,18 

12  Нікітіна А. В. Методичний інструментарій 

ранжування загроз в системі 

управління економічною 

безпекою підприємств у 

глобальному просторі 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

2018. – № 1 (20). – Харків : 

ХНАДУ. – 2018. – С. 113-126. 

0,64 

13  Ковальова Т. В. Про удосконалення плану 

рахунків бухгалтерського обліку 

для цілей управління 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. –

 2018. − № 2 (21). – Харків : 

Стиль-Издат. – С. 112-126. 

0,68 

14  Болдовская Е. П. Методический подход к 

формированию и 

инвестиционному обеспечению 

оптимального портфеля 

инновационных проектов 

промышленных предприятий 

Економіка та суспільство : 

електрон. наук. фахове вид. – 

2019. – № 20. – С. 128-133. 

0,27 

15  Нікітіна А. В., 

Азарова А. О. 

(студент) 

Розвиток брендингу в Україні як 

необхідне підґрунтя 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

компаній в умовах 

інтенсифікації міжнародних 

економічних відносин 

Інфраструктура ринку : 

електрон. наук.-практ. 

журнал. – 2018. – Вип. 26. – 

С. 9-14. 

0,27 

16  Перунова О.М. Значення доказування для 

процесуальної форми цивільного 

судочинства [Електронний 

ресурс] 

Юридичний науковий 

електронний журнал. – 2019. 

– № 3. – Режим доступу : 

www.lsej.org.ua 

 

17  Єрофєєнко Л.В. Щодо захисту авторського права 

у мережі інтернет [Електронний 

ресурс] 

Правові новели : наук. юрид. 

журнал. – 2019. – № 7. – 

С. 41-45. – Режим доступу : 

http://www.legalnovels.in.ua/7-

2019 

0,27 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
18  Леонтьєва Л.В. Пріоритетні напрямки 

удосконалення фінансового 

контролю суб‟єктів 

господарювання [Електронний 

ресурс] 

Юридичний науковий 

електронний журнал. – 2018. 

– № 8. – С. 134-137. – Режим 

доступу : 

http://www.lsej.org.ua/6_2018/

35.pdf 

0,18 

19  Блага В.В., 

Благой В.В., 

Хорошилова І.О. 

Управління маркетингом в 

лісовому господарстві з метою 

вдосконалення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

2018. − № 2 (21). – Харків : 

Стиль-Издат. – С. 28-39. 

0,55 

20  Popova A.M. Investment and innovation activity 

in the conditions of globalization 

changes in the transport processes 

of the country 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

2019. − № 1 (22). – Харків : 

Стиль-Издат. – С. 4-13. 

0,45 

21  Вербицька В.І., 

Ковалева Т.В., 

Попова А.М., 

Хорошилова І.О. 

Методичний підхід до обліку та 

калькулювання витрат по 

інноваційним проектам 

Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

2019. − № 1 (22). – Харків : 

Стиль-Издат. – С. 34-44. 

0,50 

22  Кудрявцева О.В.  Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва : зб. 

наук. праць Харківського 

національного автомобільно-

дорожнього університету. – 

2019. − № 1 (22). – Харків : 

Стиль-Издат. – С. 79-89. 

0,50 

Статті у зарубіжних виданнях 
23  Verbytska V. I., 

Slisarenko O. O. 

(студент) 

Gender aspect of role position in 

military activities Imperatives of 

civil society development in 

promoting national 

competitiveness  

Proceedings of the 1st 

International Scientific and 

Practical Conference, 

December 13-14, 2018. – 

Batumi, Georgia : Publishing 

House “Kalmosani”. – 2018. – 

Vol. I – PP. 100-103. 

0,18 

24  Verbytska V. I., 

Gunko V. L. 

(студент) 

Design of antimonopous regulation 

as an instrument for termination of 

agreements and assigned acts, 

which restrict competition 

Proceedings of the 1st 

International Scientific and 

Practical Conference, 

December 13-14, 2018. – 

Batumi, Georgia : Publishing 

House “Kalmosani”. – 2018. – 

Vol. II. – PP. 15-18. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
25  Болдовська К. П. Особливості трансформації 

сучасної парадигми 

світогосподарського розвитку 

Механізми та стратегії 

розвитку господарюючих 

суб‟єктів в умовах 

інтеграційних процесів : 

матер. наук.-практ. 

INTERNET-конференції 

студентів та молодих вчених 

з міжнар. участю (м. Харків – 

Пшеворськ, 19 лютого 2019 

р.). – Przeworsk : WSSG. – 

2019. – Р. 183-186. 

0,18 

26  Nikitina A. V. The stimulation ways of innovative 

business development: highly 

developed countries experience 

Механізми та стратегії 

розвитку господарюючих 

суб‟єктів в умовах 

інтеграційних процесів : 

матер. наук.-практ. 

INTERNET-конференції 

студентів та молодих вчених 

з міжнар. участю (19 лютого 

2019 р.). – Przeworsk : WSSG. 

– 2019. – Р. 201-204. 

0,18 

27  Остапенко О. Г. Феномен інституту окремої 

думки судді конституційного 

суду 

Science and society : the 9th 

International conference 

(February 1, 2019). – Canada, 

Hamilton : Accent Graphics 

Communications & Publishing. 

– 2019. – Р. 956-966. 

0,50 

28  Вербицкая В. И. Теоретические аспекты 

планирования денежных потоков 

предприятий 

La science et la technologie à 

l'ère de la société de 

l'information: coll. de papiers 

scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec 

des matériaux de la conf. 

scientifique et pratique 

internationale, Bordeaux, 3 

mars, 2019. Bordeaux. – 

OP «Plateforme scientifique 

européenne». – 2019. – V. 2. – 

P. 56-59. 

0,18 

29  Вербицька В.І., 

Разгоняєв Г.В. 

(студент) 

Гендерні проблеми армії La science et la technologie à 

l'ère de la société de 

l'information: coll. de papiers 

scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec 

des matériaux de la conf. 

scientifique et pratique 

internationale, Bordeaux, 3 

mars, 2019. Bordeaux. – 

OP «Plateforme scientifique 

européenne». – 2019. – V. 8. – 

P. 13-16. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
30  Попова А.М. Дослідження шляхів збільшення 

якості автомобільних шляхів 

сполучення 

La science et la technologie à 

l'ère de la société de 

l'information: coll. de papiers 

scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec 

des matériaux de la conf. 

scientifique et pratique 

internationale, Bordeaux, 3 

mars, 2019. Bordeaux. – OP 

«Plateforme scientifique 

européenne». – 2019. – V. 1. – 

P. 57-60. 

0,18 

31  Попова А.М., 

Тешніер І.С. 

(студент) 

Сучасна політика в умовах 

поглиблення інтеграційних 

процесів 

La science et la technologie à 

l'ère de la société de 

l'information: coll. de papiers 

scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec 

des matériaux de la conf. 

scientifique et pratique 

internationale, Bordeaux, 3 

mars, 2019. Bordeaux. – OP 

«Plateforme scientifique 

européenne». – 2019. – V. 2. – 

P. 50-54. 

0,18 

Статті в Україні в інших наукових виданнях 
32  Iryna D'yakonova, 

Alina Nikitina, 

Victor Sukhonos 

and Fedir Zhuravka 

Methodological bases of estimating 

the efficiency of economic security 

management of the enterprises in 

the global environment. 

Investment Management and 

Financial Innovations. – 2018. – 

Vol. 15, Issue 2. – P. 145-153. 

0,41 

33  Вербицька В. І. Проблеми організації 

дистанційного процесу навчання 

та шляхи їх вирішення 

Проблеми теорії та практики 

дистанційної освіти в Україні 

: матер. всеукр. наук.-метод. 

інтернет конф. 18 жовтня 

2018 р. – Харків : Харк. нац. 

ун-т будів. та архіт. – 2018. – 

С. 10-13. 

0,18 

34  Вербицька В. І. Щодо впровадження 

дистанційної освіти в процес 

навчання для вдосконалення 

якості освіти 

Проблеми теорії та практики 

дистанційної освіти в Україні 

: матер. всеукр. наук.-метод. 

інтернет конф. 18 жовтня 

2018 р. – Харків : Харк. нац. 

ун-т будів. та архіт. – 2018. – 

С. 13-17. 

0,23 

35  Вербицька В. І., 

Колісник О. Ю. 

(студент) 

Зменшення дебіторської 

заборгованості як засіб 

активізації інвестиційних 

процесів підприємства 

підприємстві 

Професійний менеджмент в 

сучасних умовах розвитку 

ринку : зб. матер. допов. VIІ 

наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю (1 листопада 2018 р.). 

– Х. : Монограф. – 2018. – 

С. 93-96. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
36  Ушкварок А. О. 

(студент), 

Вербицька В. І. 

Створення системи 

бюджетування на підприємстві 

як засіб управління прибутком 

Професійний менеджмент в 

сучасних умовах розвитку 

ринку : зб. матер. допов. 

VIІ наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю (1 листопада 

2018 р.). – Х. : Монограф. –

 2018. – С. 238-241. 

0,18 

37  Л. Єрофєєнко, 

Ю.Вельможна 

(студент) 

Правовий механізм концесійних 

угод як система структурної 

перебудови і реструктуризації 

економіки в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 114-116. 

0,14 

38  Перунова О. М., 

Буткова Д. І. 

(студент) 

Поняття, особливості та 

класифікація джерел земельного 

права 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 120-122. 

0,14 

39  Перунова О. М., 

Козлова Є. Г. 

(студент) 

Правова охорона інтелектуальної 

власності у ЄС 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 122-124. 

0,14 

40  Перунова О. М., 

Масалов Є. І. 

(студент) 

Земельні ділянки особистих 

селянських господарств 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 124-126. 

0,14 

41  Перунова О. М., 

Д‟яченко Н. І. 

(студент) 

Співвідношення земельного 

права із суміжними галузями 

права та його місце у вітчизняній 

системі права 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 126-128. 

0,14 

42  Вельможная Ю 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

 

Стимулирование развития 

альтернативной энергетики в 

Украине: экономико-правовой 

аспект 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 108-110. 

0,14 

43  Гаврилова О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Правовий аналіз порушень 

авторського права в Україні та за 

кордоном 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 110-112. 

0,14 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
44  Єрьоміна А. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Аналіз правового регулювання 

суб‟єктивних авторських прав на 

переклад 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 112-114. 

0,14 

45  Коскіна А. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Імплементація норм 

міжнародного авторського права 

в українське законодавство: 

проблеми та перспективи 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 116-118. 

0,14 

46  Малявіна К. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Правовий аналіз захисту об'єктів 

промислової власності в Україні 

та ЄС у сфері фешн індустрії 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 118-120. 

0,14 

47  Полупан О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблеми гармонізації 

авторського права в 

Європейському Союзі 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

IХ. – С. 128-131. 

0,18 

48  Вербицька В. І., 

Ланно А. 

(студент) 

Особливості організації 

«speaking club» як одного із 

засобів удосконалення 

комунікативної компетенції 

студентів [Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 21-26. 

0,27 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
49  Єрофєєнко Л.В. Підвищення системної 

ефективності функціонування 

ВНЗ для 

конкурентоспроможності на 

ринку праці та освітніх послуг 

[Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 32-37. 

0,27 

50  Khoroshylova I., 

Baidala V. 

Foreign languages as the necessity 

in global modern world 

[Електронний ресурс 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 59-63. 

0,23 

51  Popova A. M. Influence of globalization disorders 

and features of specialists training 

from international economic 

relations [Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 97-

100. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
52  Ковальова Т.В., 

Ковальов П.А. 

Про структурні елементи 

процесу виховання студентів у 

сучасних умовах [Електронний 

ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 144-

148. 

0,23 

53  Єрофєєнко Л.В. Методологія заохочень до 

виконання науково-дослідної 

роботи студентів [Електронний 

ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 156-

162. 

0,32 

54  Никитина А.В., 

Осипов В.Д. 

(студент) 

Самостоятельная работа 

студентов при изучении 

экономических дисциплин в 

высшей школе в условиях 

международной образовательной 

интеграции [Електронний 

ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – с. 183-

187. 

0,23 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
55  Перунова О.М. Інформаційні та бібліографічні 

джерела інформації, як шляхи і 

засоби підвищення ефективності 

організації самостійної та 

наукової роботи студента 

[Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 194-

199. 

0,27 

56  Леонтьєва Л.В. Підвищення ефективності 

організації самостійної роботи 

студентів під час вивчення 

дисципліни «Транспортне 

право» [Електронний ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 208-

212. 

0,23 

57  Солопун Н.М. Розвиток навичок критичного 

мислення у студентів вищих 

навчальних закладах в умовах 

інформаційного суспільства та 

активізації інформаційних 

впливів [Електронний ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 212-

216. 

0,23 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
58  Перунова О.М.  Реферат як форма наукової 

роботи і елемент підвищення 

знань студента [Електронний 

ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 231-

235. 

0,23 

59  Маліков В.В. Ефективність дистанційної 

освіти у вищому навчальному 

закладі [Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 239-

243. 

0,23 

60  Вербицька В.І. Проблеми ефективного 

функціонування освітнього 

WEB-порталу ВНЗ 

[Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 251-

255. 

0,23 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
61  Остапенко О.Г. Прогресивні інструменти у 

змішаному навчанні та їх 

використання у навчальному 

процесі [Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 С. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 255-

258. 

0,18 

62  Маликов В.В. Управление знаниями через 

дистанционное обучение в 

бизнесе и его влияние на бизнес-

среду [Електронний ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 264-

270. 

0,32 

63  Ковальова Т.В. Про підвищення ефективності 

підготовки фахівців зі 

спеціальності «Облік і 

оподаткування» [Електронний 

ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 С. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 273-

277. 

0,23 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
64  Вербицька В.І. Дистанційна освіта в процесі 

навчання бухгалтера 

[Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 286-

291. 

0,27 

65  Popova A.M. Globalization as a factor of 

changes in the international 

accounting and calculation system 

in Ukraine [Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 297-

300. 

0,18 

66  Хорошилова І.О., 

Шигабутдінова 

А.І. (студент) 

Складності підготовки фахівців з 

обліку і оподаткування в умовах 

запровадження МСФЗ 

[Електронний ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 300-

304. 

0,23 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
67  Вербицька В.І. Стосовно мотивації отримання 

онлайн-освіти бухгалтера 

[Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 304-

309. 

0,27 

68  Костенко Ю.О., 

Хістанов Д.С. 

Вплив адресності державного 

замовлення на формування 

контингенту студентів 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» в ХНАДУ 

[Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 309-

314. 

0,27 

69  Стороженко Т.В., 

Маліков В.В., 

Костенко Ю.О. 

Адаптація студентів молодших 

курсів до навчання у вищому 

навчальному закладі 

[Електронний ресурс] 

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 327-

333. 

0,32 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
70  Popova A.M. Use of the development of modern 

technologies in study of 

international economic processes 

under the world integration 

[Електронний ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 333-

336. 

0,18 

71  Хорошилова І.О. Компетентністний підхід як засіб 

надання якісної освіти у вищому 

навчальному закладі 

[Електронний ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 336-

341. 

0,27 

72  Нікітіна А.В. Система професійних 

компетентностей під час 

опанування навчальної 

дисципліни «Міжнародні 

фінанси» [Електронний ресурс]  

Організаційно-методичне 

забезпечення підготовки 

фахівців в умовах 

міжнародної наукової та 

освітньої інтеграції : зб. 

матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конф. з проблем 

вищої освіти і науки (16 

листопада 2018 р.). – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – 368 с. – 

Режим доступу : 

http://dl.khadi.kharkov.ua/cours

e/view.php?id=950 – С. 353-

356. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
73  Шишкіна Д. С. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Вирішення задач складського 

обліку на базі сучасних 

інформаційних технологій 

Сучасні напрямки розвитку 

економіки і менеджменту на 

підприємствах України : зб. 

матер. ІV всеукр. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

(28 листопада 2018 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 433-436. 

0,18 

74  Сагорев Д. М., 

Гунько В. В. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Інтелектуальні технології 

управління бізнес-процесами 

Сучасні напрямки розвитку 

економіки і менеджменту на 

підприємствах України: зб. 

матер. ІV всеукр. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

(28 листопада 2018 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 81-85. 

0,23 

75  Гончар А. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Інновація, імітація та 

інтелектуальна власність як 

складові розвитку економіки 

України 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 64-65. 

0,09 

76  Божко В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Охорона авторського права як 

умова розбудови правової 

держави 

 Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 98-99. 

0,09 

77  Вельможна Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблематика механізму 

трансформації цивілістичного 

процесу в спрощених 

виробництвах 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 101-102. 

0,09 

78  Голіков О., 

Хавжу Д. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Аналіз основних принципів 

системи трудового права 

України 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 103-104. 

0,09 

79  Гончар А. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Інтелектуальна власність як 

об„єкт економічних відносин 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 104-107. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
80  Гриценко А. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Аліментні зобов'язання 

подружжя 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 107-109. 

0,14 

81  Ізотова Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Державне регулювання 

інноваційного розвитку 

підприємств в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 109-111. 

0,14 

82  Івахнік В. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Правове регулювання 

перевезення вантажів 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 113-115. 

0,14 

83  Васильєв М. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Інтелектуальна власність та 

авторське право в Інтернеті 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 115-116. 

0,09 

84  Карпішен Б. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Проблеми захисту 

інтелектуальної власності 

комп„ютерної програми 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 116-118. 

0,14 

85  Колєсникова А. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Охорона авторських прав  Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 119-120. 

0,09 

86  Литвиненко А., 

Кулик М. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Особливості митного контролю 

товарів, які містять об„єкти 

інтелектуальної власності 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 125-128. 

0,18 

87  Мальгівський А., 

Даврушев Е. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Кіберзлочинність в Україні Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 130-133. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
88  Мартиненко Т., 

Іванченко Д. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Особливості реєстрації торгової 

марки 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 133-135. 

0,14 

89  Михайлова А., 

Аль-Дара Є. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Кіберзлочинність в Україні Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 135-137. 

0,14 

90  Мізяк І. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Піратство інтелектуальної 

власності 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 137-139. 

0,14 

91  Кириченко Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Історія виникнення інституту 

авторського права та їх 

урегулювання за законом 

України 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 141-143. 

0,14 

92  Семиреченко Р., 

Волошин О. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Адміністративно-правові 

відносини у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 145-147. 

0,14 

93  Чеснова М., 

Шаповалова А. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Захист інтелектуальної власності Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 150-152. 

0,14 

94  Шарапов О. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Захист авторських прав в мережі 

Інтернет 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 152-154. 

0,14 

95  Шевченко А., 

Урденко Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Захист прав інтелектуальної 

власності на торговельну марку 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 154-155. 

0,09 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
96  Шипік Т., 

Воловиченко М. 

(наук. кер. – доц. 

Леонтьєва Л.В.) 

Захист комерційної таємниці 

суб„єктами господарювання в 

умовах економічної конкуренції 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 156-158. 

0,14 

97  Щербанюк В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Рейдерство в Україні: шляхи 

подолання 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

Х. – С. 158-159. 

0,09 

98  Л. Леонтьєва, 

О. Борисенко 

(студент) 

Договір перевезення вантажу: 

поняття, зміст та порядок 

укладання 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. Х. – С. 99-101. 

0,14 

99  Л. Леонтьєва, 

М. Мірошниченко 

(студент) 

Проблеми захисту 

інтелектуальної власності у 

мережі Інтернет 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. Х. – С. 111-112. 

0,09 

100  Л. Леонтьєва, 

Г. Козлова 

(студент) 

Кримінологічна характеристика 

економічної злочинності та 

проявів тіньової економіки 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. Х. – С. 120-122. 

0,14 

101  Л. Леонтьєва, 

О. Ужва (студент) 

Злочини у сфері службової 

діяльності та їх запобігання 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. Х. – С. 122-124. 

0,14 

102  Л. Леонтьєва, 

К. Трьомсіна 

(студент) 

Державна система правової 

охорони інтелектуальної 

власності 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. Х. – С. 124-125. 

0,09 

103  Л. Леонтьєва, 

Л. Сян (студент) 

Особливості права соціального 

забезпечення населення 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. Х. – С. 128-130. 

0,14 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
104  Л. Леонтьєва, 

І. Орлов (студент) 

Захист права інтелектуальної 

власності в процесі створення 

стартапу в ІТ-галузі 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. Х. – С. 139-141. 

0,14 

105  О. Перунова, 

Н. Д‟яченко 

(студент) 

Співвідношення земельного 

права із суміжними галузями 

права та його місце у вітчизняній 

системі права 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. Х. – С. 143-145. 

0,14 

106  Л. Леонтьєва, 

М. Стрельченко 

(студент), 

В. Гончаренко 

(студент) 

Проблема насильства в сучасній 

сім„ї: теоретичні аспекти 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – 

Вип. Х. – С. 148-149. 

0,09 

107  О.Остапенко, 

Ю.Кириченко 

Окрема думка судді КСУ – 

реалізація принципу 

верховенства права чи підрив 

авторитету органу 

конституційної юрисдикції? 

[Електронний ресурс] 

Ліга: Закон : сайт. – Режим 

доступу : 

https://jurliga.ligazakon.net/ua/a

nalitycs/182479_okrema-

dumka-sudd-ksu--realzatsya-

printsipu-verkhovenstva-prava-

chi-pdriv-avtoritetu-organu-

konstitutsyno-

yurisdikts?_ga=2.80404631.160

3192324.1544099359-

803695277.1542807129&fbclid

=IwAR3dEt0GBFRGOpvINTk

YHnwm0FeoSR6rSgInAjCJjw

FEFZgLNytOkd9fAeg 

 

108  Степанченко К.С. 

(наук. кер. – доц. 

Ковалева Т.В.) 

Про окремі аспекти організації 

обліку основних засобів на 

підприємстві 

Економічні перспективи : зб. 

студ. наук. праць 

Харківського національного 

автомобільно-дорожнього 

університету. – Х. : Стиль-

Издат. – 2018. – № 10, Т. 3. – 

С. 213-216. 

0,18 

109  Лубенська А. В., 

Гунько В. Л. 

(наук. кер. – доц. 

Ковалева Т.В.) 

Реформування плану рахунків 

бухгалтерського обліку для 

цілей управління 

Економічні перспективи : зб. 

студ. наук. праць 

Харківського національного 

автомобільно-дорожнього 

університету. – Х. : Стиль-

Издат. – 2018. – № 10, Т. 3. – 

С. 125-128. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
110  Басова К. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Регіональна політика як основа 

стратегічного управління 

економічного розвитку 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 33-35. 

0,14 

111  Верещака А. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Новітні методи маркетингу на 

основі використання Інтернет-

технологій 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 35-37. 

0,14 

112  Князь К. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Роль розвитку IT сфери у 

економіці України та харківській 

області 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 44-46. 

0,14 

113  Князь К. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Інформаційно-технологічна 

модернізація в системі 

казначейського обслуговування 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 46-47. 

0,09 

114  Малєжик В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Фінансовий ринок як 

найважливіший інститут 

забезпечення стійкого розвитку 

регіональної економіки 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 47-49. 

0,14 

115  Маслов Є. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблеми і перспективи 

розвитку інноваційної діяльності 

підприємства 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 49-51. 

0,14 

116  Маслов Є. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Трудові ресурси як фактор 

економічного зростання 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 51-53. 

0,14 

117  Сергієнко В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Щодо стратегій сучасного 

маркетингу 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 53-54. 

0,09 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
118  Соловйова Д. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Вплив інформаційних технологій 

на сталий розвиток підприємства 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 54-56. 

0,14 

119  Антипіна О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Парадигма проблем захисту 

авторських прав у мережі 

Інтернет 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 85-87. 

0,14 

120  Басова К. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Щодо проблем захисту 

комерційної таємниці  

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 87-88. 

0,09 

121  Демцюра О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Методы борьбы с камкордингом 

и кардшарингом в украине и 

зарубежом 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 90-92. 

0,14 

122  Каперович Я. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Правові проблеми використання 

електронного цифрового підпису 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 94-96. 

0,14 

123  Каперович Я. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблеми захисту прав 

інтелектуальної власності в 

Україні та шляхи їх подолання 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 96-98. 

0,14 

124  Князь К. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблематика правового 

регулювання захисту 

авторського права у сфері 

відеоігр 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 98-99. 

0,09 

125  Немченко А. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Застосування медіації при 

вирішенні трудових спорів 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 108-110. 

0,14 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
126  Сергієнко В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Щодо захисту прав 

інтелектуальної власності у 

мережі Інтернет 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 112-114. 

0,14 

127  Бордаєв В. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Страхування діяльності. Захист 

майнових прав інтелектуальної 

власності 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 89-90. 

0,09 

128  Купріянов В. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Правове регулювання 

криптовалют в Україні 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 101-103. 

0,14 

129  Сусла О. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Поняття та форми власності в 

економіці України 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 115-117. 

0,14 

130  Леонтьєва Л., 

Нагорна 

І.С. (студент), 

Кучугура 

К.С. (студент) 

Суспільні відносини, що 

регулюються цивільним правом 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 103-104. 

0,09 

131  Леонтьєва Л., 

Дуліна О. 

(студент) 

Правова охорона винаходів та 

патентів 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 104-106. 

0,14 

132  Леонтьєва Л., 

Терещенко К. 

(студент) 

Захист авторського права у 

сучасних умовах патентів 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2018. – Вип. 

ХІ. – С. 106-108. 

0,14 

133  D'yakonova I., 

Nikitina A., 

Gurvits N. 

Improvement of the enterprise 

economic security management in 

global environment 

Geopolitics under 

Globalization. – 2018. – 2(1). – 

PP. 19-26. 

0,36 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
134  Полупан О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Охорона авторського права на 

комп‟ютерні програми 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2019. – Вип. 

ХІІ. – С. 127-129. 

0,14 

135  Вербицька В. І. Напрямки розвитку ІТ-індустрії 

та ВНЗ 

Нові інформаційні технології 

управління бізнесом : зб. 

матер. Спілки 

автоматизаторів бізнесу. – 

Київ. – 2019. – С. 31-35. 

0,23 

136  Попова А. М., 

Водолажська Г. 

О. (студент), 

Бодра Ю.А. 

(студент) 

Фактори впливу на індекс 

глобальної 

конкурентоспроможності 

України 

Розвиток економіки країни: 

можливості, проблеми, 

перспективи: зб. матер. V 

Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 15 грудня 

2018 року). – 

Східноукраїнський інститут 

економіки та управління. – 

Запоріжжя : ГО «СІЕУ» . – 

2018. – С. 74-77. 

0,18 

137  Абдуллаев Р. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Стратегические основы 

управления международной 

конкурентоспособностью 

предприятий 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 195-199. 

0,23 

138  Абдуллаєв Ф. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Розробка експортної стратегії 

підприємства 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 200-204. 

0,23 

139  Агамамедова Л. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Методика оцінки ступеню 

взаємодії детермінанти на рівень 

міжнародної 

конкурентоспроможності 

підприємств 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 204-210. 

0,32 

140  Агамамедов Н. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Производственная деятельность 

предприятия в контексте 

системного подхода 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 210-214. 

0,23 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
141  Базарова З. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Концепція забезпечення 

економічної безпеки експортної 

діяльності підприємства 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 241-246. 

0,27 

142  Болі Ж.В. 

(студент), 

Нікітіна А.В. 

Аналіз сучасної динаміки 

розвитку експортної діяльності 

країн світу 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 254-258. 

0,23 

143  Гарлієв П. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Експортний маркетинг на 

підприємстві 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 262-265. 

0,18 

144  Гасімов М. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Система захисту комерційної 

таємниці підприємства 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 265-267. 

0,14 

145  Гондо Г.А. 

(студент), 

Нікітіна А.В. 

Значення міжнародного 

брендингу в стратегічному 

розвитку компаній в країнах 

світу 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 267-272. 

0,27 

146  Гулмирадова М. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Детермінанти міжнародної 

конкурентоспроможності 

підприємств 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 277-282. 

0,27 

147  Каруш Б. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Організація процесу реалізації 

стратегії управління 

міжнародної 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 290-296. 

0,32 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
148  Нгбоді А.А. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Формування системи 

економічної безпеки 

підприємства 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 303-306. 

0,18 

149  Рашед З.С. 

(студент), 

Никитина А.В. 

Теоретико-прикладные основы 

оценки эффективности 

инвестиций в условиях 

глобализации мирового 

хозяйства 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 311-316. 

0,27 

150  Єболанкє Н.А. 

(студент), 

Кудрявцева О.В. 

Сценарне планування 

забезпечення економічної 

безпеки експортної діяльності 

підприємства 

Научная инициатива 

иностранных студентов и 

аспирантов : матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых 

(20 марта 2019 г.). – Харьков : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 317-322. 

0,27 

151  Перунова О.М., 

Істоміна Н.В. 

(студент) 

Кримінальна юстиція у 

Древньому Римі 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2019. – 

Вип. ХV. – С. 94-96. 

0,14 

152  Перунова О.М., 

Капустіна К.В. 

(студент) 

Документування Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2019. – 

Вип. ХV. – С. 96-98. 

0,14 

153  Перунова О.М., 

Кепещук Л.В. 

(студент) 

Поняття договору у римському 

праві 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2019. – 

Вип. ХV. – С. 98-100. 

0,14 

154  Перунова О.М., 

Лисаченко Я.С. 

(студент) 

Армія, як механізм держави у 

Древньому Римі 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2019. – 

Вип. ХV. – С. 102-104. 

0,14 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
155  Перунова О.М., 

Макарчук Б.П. 

(студент) 

Римське право. Його система Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2019. – 

Вип. ХV. – С. 105-107. 

0,14 

156  Перунова О.М., 

Мешалкіна Т.С. 

(студент) 

Карне право у Древньому Римі Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2019. – 

Вип. ХV. – С. 107-109. 

0,14 

157  Перунова О.М., 

Трігуб О.А. 

(студент) 

Особисті майнові відносини між 

подружжям 

Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2019. – 

Вип. ХV. – С. 111-113. 

0,14 

158  Перунова О.М., 

Холодова Ю.Л. 

(студент) 

Зобов„язання у Древньому Римі Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної науки в 

країнах Європи та Азії. Право 

: зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький. – 2019. – 

Вип. ХV. – С. 113-116. 

0,18 

159  Вербицька В.І., 

Сагорєв Д.М. 

(студент) 

Документальні прийоми 

дослідження операцій по 

виробництву продукції 

тваринництва при проведенні 

експертизи 

Актуальні проблеми теорії і 

практики експертизи товарів : 

матер. VІ Міжнар. наук.-

практ. інтернет-конф., 4-5 

квітня 2019 р. – Полтава : 

ПУЕТ. – 2019. – С. 11-16. 

0,27 

160  Вербицька В.І., 

Бакулін А.А. 

(студент) 

Забезпечення професійних 

компетентностей фахівців з 

підприємництва: нові виклики до 

вищої освіти  

Актуальні проблеми теорії і 

практики експертизи товарів : 

матер. VІ Міжнар. наук.-

практ. інтернет-конф., 4-5 

квітня 2019 р. – Полтава : 

ПУЕТ. – 2019. – С. 347-351. 

0,23 

161  Вербицька В.І. 

Разгоняєв Г.В. 

(студент) 

Концептуальні засади 

професійної компетентності та 

професійної надійності 

Актуальні проблеми теорії і 

практики експертизи товарів : 

матер. VІ Міжнар. наук.-

практ. інтернет-конф., 4-5 

квітня 2019 р. – Полтава : 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки ПУЕТ. – 2019. – 

С. 351-355. 

0,23 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
162  Ковальова Т.В. Про можливості вдосконалення 

плану рахунків 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 24-27. 

0,18 

163  Болдовська К.П. Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: механізми 

організації і регулювання та 

особливості формування 

державної політики у цій сфері 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 63-66. 

0,18 

164  Болдовська К.П. Шляхи підвищення ефективності 

інтеграції України до системи 

світового господарства на 

засадах провадження 

збалансованої 

експортоорієнтованої й 

імпортозамінної політики 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 67-70. 

0,18 

165  Болдовська К.П. Науково-методологічне 

підґрунтя стратегічного 

цілепокладання при розробці 

концепції розвитку регіону 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 71-74. 

0,18 

166  Болдовська К.П. Іноземне інвестування як 

стратегічна складова 

забезпечення економічного 

розвитку України 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 75-78. 

0,18 

167  Nikitina A.V. Innovative business development 

and ways to stimulate it: 

experience of highly developed 

countries 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 109-112. 

0,18 

168  Nikitina A.V. Securities as an object of 

investment on world stock market 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 113-116. 

0,18 

169  Нікітіна А.В. Декомпозиційна модель 

управління економічної безпеки 

підприємства в умовах 

глобалізації 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 214-218. 

0,23 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
170  Остапенко О.Г. Процедура банкрутства: новели 

законодавства 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 230-235. 

0,27 

171  Перунова О.М. Міжнародно-економічний 

договір у системі міжнародного 

економічного права 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 239-243. 

0,23 

172  Зам‟ятіна Є.Ж., 

Папакіна А.С. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Організаційно-економічні 

аспекти формування механізму 

забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності 

підприємства 

 Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 93-96. 

0,18 

173  Ковешников Н.Л., 

Голли Я. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Современный ресторанный 

бизнес и рынок общественного 

питания: мировые тенденции и 

украинские перспективы 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 97-100. 

0,18 

174  Андрєєва Д.В., 

Гасанов Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Особливості вибору збутового 

каналу у процесі формування 

інтернаціоналізованої системи 

розподілу підприємства 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 135-138. 

0,18 

175  Волинець Є.Г., 

Колісник В.В. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Методичний підхід до оцінки 

ризику кредитного портфеля 

комерційного банку 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 170-173. 

0,18 

176  Ковешников Н.Л. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Особенности корпоративной 

стратегии и развития системы 

международного бизнеса Sony 

Corporation 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 189-194. 

0,27 

177  Сарыева А., 

Базарова З. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Методические аспекты оценки 

эффективности работы внешне-

торгового аппарата предприятия 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 253-256. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
178  Тисленко В.И., 

Васильченко А.И. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Разработка стратегии 

предприятия на международном 

рынке в рамках системы 

маркетинг-менеджмента ВЭД 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 260-263. 

0,18 

179  Цубера Р.С., 

Лиженков Д.В. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Методичні аспекти й 

інструментальні процедури 

процесу формування стратегії 

виходу підприємства на 

зовнішній ринок 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 271-274. 

 

0,18 

180  Хорошилова І.О., 

Лобач К.Р. 

(студент) 

Податкове планування в 

розвитку підприємств 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 50-53. 

0,18 

181  Хорошилова І.О., 

Озерова О.О. 

(студент) 

Вітчизняні і зарубіжні системи 

обліку та оподаткування 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 53-57. 

0,23 

182  Болдовська К.П., 

Давиденко Д.В. 

(студент) 

Особливості розробки 

маркетингового комплексу 

підприємства, орієнтованого на 

зовнішній ринок 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 145-148. 

0,18 

183  Болдовська К.П., 

Лиженков Д.В. 

(студент) 

Інструментарій розбудови 

інноваційної системи країни як 

підґрунтя забезпечення її сталого 

економічного зростання 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 149-152. 

0,18 

184  Водолазька А.О. 

(студент), 

Болдовська К.П. 

Аспекти вибору зарубіжного 

постачальника як основи 

ефективної організації 

імпортних закупівель 

підприємства 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 162-165. 

0,18 

185  Маренич А.О. 

(студент), 

Болдовська К.П. 

Методичні аспекти оцінки 

ефективності імпортних 

операцій підприємства 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 206-209. 

0,18 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
186  Nikitina A.V., 

Kadygrob Yu.Yu. 

(студент) 

Main principles and types of 

portfolio investment under 

globalization conditions 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 218-222. 

0,23 

187  Нікітіна А.В., 

Лиженков Д.В. 

(студент) 

Класифікація інвестиційних 

проектів як важливе теоретичне 

підґрунтя для формування 

ефективної системи управління 

міжнародними інвестиціями 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 223-226. 

0,18 

188  Хорошилова І.О., 

Старенков Д.О. 

(студент) 

Моделювання діяльності 

комерційного банку 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Харків : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 267-271. 

0,23 

189  Баляниця А.Г. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Порівняльний аналіз захисту 

авторських прав в Україні та 

Франції [Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

190  Басова К.О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Корупція у сфері 

інтелектуальної власності як 

гальмівна проблема розвитку 

економіки країни [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

191  Біскаль Д.С. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Піратство в Україні: «порочне 

коло» правової держави 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

192  Верещака А.Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Особливості захисту авторських 

прав на фотографію: правові 

аспекти [Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
193  Демцюра О.О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблематика правового 

регулювання захисту 

авторського права у сфері 

інформаційних технологій 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

194  Єрьоміна А.Г. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблеми правового 

регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

195  Загребельна В.З., 

Князь К.О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Правовий аналіз необхідності 

антикорупційного суду в Україні 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

196  Загребельна В.З. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Правове регулювання 

правовідносин між автором та 

роботодавцем [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

197  Касперович Я.Л. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Плагіат у науці: проблеми та 

шляхи їх подолання 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

198  Коскіна А.С. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблема аграрного рейдерства 

в Україні, шляхи подолання 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

199  Немченко А.В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Правове регулювання захисту 

авторського права у мережі 

Інтернет [Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
200  Пирожкова К.В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Конкурентоспроможність 

банківської системи України в 

сучасних умовах розвитку 

глобалізації [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

201  Полупан О.С. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Щодо реєстрації торговельної 

марки: правові аспекти 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

202  Solovyova D. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Features of protection of 

commercial secret on enterprise 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/ 

 

203  Сергієнко В.К. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Боротьба з контрафактною 

продукцією в Україні: правові 

аспекти [Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 9. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
204  Богданова М. В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблематика правового 

регулювання авторського права 

фотографічних творів 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
205  Басова К.О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблеми порушення прав 

інтелектуальної власності в 

Україні та шляхи їх подолання 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
206  Верещака А. Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Особливості патентування 

стартапу в Україні [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
207  Касперович Я. Л. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Щодо вирішення деяких 

проблем стосовно митного 

оподаткування [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
208  Немченко А.В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Боротьба з контрафактним 

товаром та захист 

інтелектуальної власності: 

правові аспекти [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
209  Педан О. А. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Интеллектуальная собственность 

в индустрии компьютерных 

видеоигр [Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
210  Сергієнко В.К. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Правові основи захисту 

авторських прав на аудіофайли 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
211  Черкіс А. П. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Захист інтелектуальної власності 

у мережі internet [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
212  Бобрусь Д.Д. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Functions and classification of 

business agreements in Ukraine 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
213  Ковтун Д.С. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Legal position and variety of joint-

stock companies [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
214  Лещенко С.Є. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Demonopolisation of the national 

economy of Ukraine 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
215  Orekhova A.S. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Problems of evidence in the 

economic process [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
216  Павленко Е.А. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Бюджетна система та проблеми 

організації бюджетного процесу 

в Україні [Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
217  Савченко Ю.С. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Problems and enhancements of 

economic legislation 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
218  Федорович П.Е. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Новели Закону України «Про 

товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
219  Дуднєва О.С. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Responsibility for offenses in the 

economic sphere [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
220  Мірзоєва Л. С. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Правове регулювання 

банкрутсва [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
221  Ашихміна Т.В. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Особисті майнові відносини між 

подружжям [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
222  Вороненко М.О. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Поняття римського права. Його 

система та джерела 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
223  Галкіна А.В. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Поняття правоздатності і 

дієздатності у Давньому Римі 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
224  Зощенко І.О. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Про зобов'язання [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
225  Канава Д.Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Поняття римського права 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
226  Караченцева С.С. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Шлюб та його види 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
227  Клименко А.М. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Загальне вчення про 

зобов'язання [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
228  Клімова А.А. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Поняття шлюбу та його видів у 

Давньому Римі 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
229  Кононенко Д.К. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Карне право як засіб охорони 

публічних iнтересiв у Древньому 

Римі [Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
230  Кравченко С.Р. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Армія, як елемент публічного 

правопорядку [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
231  Мотонаха А.Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Фізична особа як суб‟єкт 

приватного римського права 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
232  Олійник В.Ю. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Поняття спадкового права у 

Давньому Римі [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
233  Полікарпов Б.Р. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Поняття кримінальної юстиції у 

Древньому Римі [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
234  Руденко І.О. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Структура римського права 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
235  Сухацька А.В. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Речове та зобов'язальне право 

давнього рима [Електронний 

ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
236  Харітонов О. К. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Поняття договору у римському 

праві [Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
237  Чорна К.О. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Поняття та види джерел 

римського приватного права 

[Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
238  Ходикіна Л.С. 

(наук. кер. – доц. 

Перунова О.М.) 

Правове становище римських 

громадян [Електронний ресурс] 

Молодіжний економічний 

вісник ХНЕУ ім.С.Кузнеця : 

електрон. журнал. – 2018. – 

№ 11. – Режим доступу : 

https://www.hneu.edu.ua/nauko

vi-vidannya/arhiv-vydan-

molodizhnyj-visnyk/   
239  Басова К.О., 

Озарків В.В. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Корупція у сфері 

інтелектуальної власності як 

гальмівна проблема розвитку 

економіки країни [Електронний 

ресурс] 

Розвиток європейського 

простору очима молоді: 

економічні, соціальні та 

правові аспекти : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

докторантів, молодих учених 

та студентів : [електрон. наук. 

вид.], м. Харків, 17 травня 

2019 року. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – 2019. – 

Режим доступу : 

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok

19/thesis07-03.html   



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
240  Демцюра О.О., 

Хурсай С.А. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблематика правового 

регулювання захисту 

авторського права у сфері 

інформаційних технологій 

[Електронний ресурс] 

Розвиток європейського 

простору очима молоді: 

економічні, соціальні та 

правові аспекти : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

докторантів, молодих учених 

та студентів : [електрон. наук. 

вид.], м. Харків, 17 травня 

2019 року. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – 2019. – 

Режим доступу : 

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok

19/thesis07-17.html   
241  Єрьоміна А.Г., 

Вошунок І.С. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблеми правового 

регулювання рекламної 

діяльності в мережі інтернет 

[Електронний ресурс]  

Розвиток європейського 

простору очима молоді: 

економічні, соціальні та 

правові аспекти : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

докторантів, молодих учених 

та студентів : [електрон. наук. 

вид.], м. Харків, 17 травня 

2019 року. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – 2019. – 

Режим доступу : 

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok

19/thesis07-19.html   
242  Загребельна В.З., 

Проскура А.С. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Правове регулювання 

правовідносин між автором та 

роботодавцем [Електронний 

ресурс] 

Розвиток європейського 

простору очима молоді: 

економічні, соціальні та 

правові аспекти : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

докторантів, молодих учених 

та студентів : [електрон. наук. 

вид.], м. Харків, 17 травня 

2019 року. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – 2019. – 

Режим доступу : 

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok

19/thesis07-24.html   

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis07-17.html


№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
243  Коскіна А.С., 

Погромська В.О. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблема аграрного рейдерства 

в Україні, шляхи подолання 

[Електронний ресурс] 

Розвиток європейського 

простору очима молоді: 

економічні, соціальні та 

правові аспекти : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

докторантів, молодих учених 

та студентів : [електрон. наук. 

вид.], м. Харків, 17 травня 

2019 року. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – 2019. – 

Режим доступу : 

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok

19/thesis07-32.html   
244  Маслов Є.А. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Проблеми правового 

забезпечення державного 

регулювання економіки 

[Електронний ресурс] 

Розвиток європейського 

простору очима молоді: 

економічні, соціальні та 

правові аспекти : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

докторантів, молодих учених 

та студентів : [електрон. наук. 

вид.], м. Харків, 17 травня 

2019 року. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – 2019. – 

Режим доступу : 

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok

19/thesis07-38.html   
245  Сергієнко В.К., 

Харіна К.М. 

(наук. кер. – доц. 

Єрофєєнко Л.В.) 

Боротьба з контрафактною 

продукцією в Україні: правові 

аспекти [Електронний ресурс]  

Розвиток європейського 

простору очима молоді: 

економічні, соціальні та 

правові аспекти : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

докторантів, молодих учених 

та студентів : [електрон. наук. 

вид.], м. Харків, 17 травня 

2019 року. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – 2019. – 

Режим доступу : 

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok

19/thesis07-54.html   



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
246  Сніткіна А.І. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Функції управління у галузі 

екології: загальна 

характеристика [Електронний 

ресурс]  

Розвиток європейського 

простору очима молоді: 

економічні, соціальні та 

правові аспекти : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

докторантів, молодих учених 

та студентів : [електрон. наук. 

вид.], м. Харків, 17 травня 

2019 року. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – 2019. – 

Режим доступу : 

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok

19/thesis07-55.html   
247  Шкарлат І.В. 

(наук. кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Правове регулювання 

міграційних процесів в Україні 

[Електронний ресурс] 

Розвиток європейського 

простору очима молоді: 

економічні, соціальні та 

правові аспекти : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. 

докторантів, молодих учених 

та студентів : [електрон. наук. 

вид.], м. Харків, 17 травня 

2019 року. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – 2019. – 

Режим доступу : 

https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok

19/thesis07-69.html   

Тези доповідей 
1.  І. М. Сафронська, 

Т.В. Ковальова 

Використання видів 

інтерактивного навчання у 

підготовці фахівців 

економічного профілю 

Стан і перспективи розвитку 

обліково-інформаційної 

системи в Україні : матер. V 

Міжнар. наук.-практ. конф. 

(31.05-01.06.2018 р.). – 

Тернопіль : ТНЕУ. – С. 338-

340. 

0,14 

2.  Вербицька В. І. Основні недоліки практики 

обліку капітальних інвестиций 

(у відповідності з П(С)БО) 

Проблеми розвитку 

фінансових послуг : матер. 

Всеукр. наук.-практ. інтернет-

конф. 15 листопада 2018 р. – 

Харків : Харк. нац. ун-т будів. 

та архіт. – 2018. – Ч. 3. – С. 9-

10. 

0,09 

3.  Nikitina A.V. The management of enterprises 

risks on the context of 

globalization processes 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва : 

матер. ХІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 30 

листопада 2018 року). − Х. : 

ХНАДУ. − 2018. – С. 309-311. 

0,14 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
4.  Попова А.М. Аспекти та перспективи 

розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності транспортних 

підприємств України 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва : 

матер. ХІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 30 

листопада 2018 року). − Х. : 

ХНАДУ. − 2018. – С. 322-323. 

0,09 

5.  Хорошилова І.О. Шлях євроінтеграції України – 

податкове реформування 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва : 

матер. ХІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 30 

листопада 2018 року). − Х. : 

ХНАДУ. − 2018. – С. 373-375. 

0,14 

6.  Вербицька В. І., 

Хаімова М. А. 

(студент) 

 Поліпшення організації обліку 

розрахунків підприємства з 

покупцями і замовниками  

Професійний менеджмент в 

сучасних умовах розвитку 

ринку : зб. матер. допов. VIІ 

наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю (1 листопада 2018 р.). 

– Х. : Монограф. – 2018. – 

С. 23-25. 

0,14 

7.  Говтва І. М. 

(студент), 

Вербицька В. І. 

Аудиторська перевірка обліку 

основних засобів як засіб 

вдосконалення організації 

бухгалтерської роботи на 

підприємстві 

Професійний менеджмент в 

сучасних умовах розвитку 

ринку : зб. матер. допов. VIІ 

наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю (1 листопада 2018 р.). 

– Х. : Монограф. –2018. – 

С. 55-57. 

0,14 

8.  Пономаренко К. 

П. (студент), 

Вербицька В. І. 

Управлінський аналіз руху та 

обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів в 

якості стратегічних заходів 

підприємства 

Професійний менеджмент в 

сучасних умовах розвитку 

ринку : зб. матер. допов. VIІ 

наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю (1 листопада 2018 р.). 

– Х. : Монограф. – 2018. – 

С. 230-232. 

0,14 

9.  Нікітіна А.В., 

Кадигроб Ю.Ю. 

(студент), 

Матухно Д.О. 

(студент) 

Розвиток теоретичних засад 

управління інвестиційною 

діяльністю підприємства в 

умовах глобалізації 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва : 

матер. ХІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 30 

листопада 2018 року). − Х. : 

ХНАДУ. − 2018. – С. 138-140. 

0,14 

10.  Болдовская Е.П., 

Исанкулов Н. 

(студент) 

Современные особенности и 

проблемы развития 

маркетингового менеджмента 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва : 

матер. ХІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 30 

листопада 2018 року). − Х. : 

ХНАДУ. − 2018. – С. 298-299. 

0,09 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
11.  Нікітіна А.В., 

Осіпов В.Д. 

(студент), 

Шкуратенко В.В. 

(студент) 

Удосконалення теоретико-

методичних основ експортного 

потенціалу підприємства умовах 

поглиблення євроінтеграційних 

процесів 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва : 

матер. ХІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 30 

листопада 2018 року). − Х. : 

ХНАДУ. − 2018. – С. 305-307. 

0,14 

12.  Нікітіна А.В., 

Осіпов В.Д. 

(студент), 

Шкуратенко В.В. 

(студент) 

Ідентифікація факторів впливу 

експортного потенціалу 

підприємства в умовах 

глобалізації економіки 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва : 

матер. ХІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 30 

листопада 2018 року). − Х. : 

ХНАДУ. − 2018. – С. 307-309. 

0,14 

13.  Нікітіна А.В., 

Кадигроб Ю.Ю. 

(студент), 

Матухно Д.О. 

(студент) 

Методичний інструментарій 

оцінювання рівня економічної 

безпеки підприємства на різних 

рівнях ієрархії управління 

економікою 

Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва : 

матер. ХІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 30 

листопада 2018 року). − Х. : 

ХНАДУ. − 2018. – С. 443-445. 

0,14 

14.  Писаренко В. Ю. 

(наук. кер. доц. 

Ковальова Т.В.) 

Про позитивні моменти 

«тіньової» заробітної плати 

Сучасні напрямки розвитку 

економіки і менеджменту на 

підприємствах України : зб. 

матер. ІV всеукр. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів та 

молодих вчених (28 

листопада 2018 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2018. – 

С. 71-72. 

0,09 

15.  Вербицкая В.И., 

Попова А.Н. 

Структура и логика 

образовательного процесса с 

использованием 

информационных компьютерных 

технологий 

Розвиток освітньої системи: 

європейський вектор : матер. 

ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

/ ХНУБА. – Харків : ФОП 

Панов А.М. – 2019. – С. 41-

43. 

0,14 

16.  Вербицька В.І. Стосовно аспектів навчання топ-

менеджерів 

Розвиток освітньої системи: 

європейський вектор : матер. 

ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

/ ХНУБА. – Харків : ФОП 

Панов А.М. – 2019. – С. 43-

44. 

0,09 

17.  Вербицкая В.И., 

Бредихин В.М. 

Методы применения 

информационных компьютерных 

технологий в образовательных 

процесах  

Розвиток освітньої системи: 

європейський вектор : матер. 

ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

/ ХНУБА. – Харків : ФОП 

Панов А.М. – 2019. – С. 45-

46. 

0,09 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
18.  Вербицька В.І., 

Стороженко Т.В. 

Прогресивна технологія в 

підготовці фахівців  

Розвиток освітньої системи: 

європейський вектор : матер. 

ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

/ ХНУБА. – Харків : ФОП 

Панов А.М. – 2019. – С. 46-

48. 

0,14 

19.  Вербицька В.І. Проблема мотивації якісного 

навчання студентів  

Розвиток освітньої системи: 

європейський вектор : матер. 

ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

/ ХНУБА. – Харків : ФОП 

Панов А.М. – 2019. – С. 135-

136. 

0,09 

20.  Вербицька В.І. Вдосконалення оцінки 

результативності освітнього 

процесу 

Розвиток освітньої системи: 

європейський вектор : матер. 

ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

/ ХНУБА. – Харків : ФОП 

Панов А.М. – 2019. – С. 137-

138. 

0,09 

21.  Verbitskaya V.I., 

Popova A.N., 

Bredikhin V.M. 

About some methods of ICT 

classification in educational 

processes 

Розвиток освітньої системи: 

європейський вектор : матер. 

ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

/ ХНУБА. – Харків : ФОП 

Панов А.М. – 2019. – 

С. С. 32-33. 

0,09 

22.  Нікітіна А.В. Методологічна складова під час 

опанування навчальної 

дисципліни «Економіка 

зарубіжних країн» 

Методологічні засади 

розвитку сучасних систем 

вищої освіти : зб. матер. 

Всеукр. наук.-метод. 

Інтернет-конф. (м. Харків, 

26 квітня 2019 р.). Х. : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 117-118. 

0,09 

23.  Остапенко О.Г. Методика викладання 

конституційного права України  

Методологічні засади 

розвитку сучасних систем 

вищої освіти : зб. матер. 

Всеукр. наук.-метод. 

Інтернет-конф. (м. Харків, 

26 квітня 2019 р.). Х. : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 120-122. 

0,14 

24.  Nikitina A.V. The professional competencies 

system of the educational 

discipline «Global Economy»  

Методологічні засади 

розвитку сучасних систем 

вищої освіти : зб. матер. 

Всеукр. наук.-метод. 

Інтернет-конф. (м. Харків, 

26 квітня 2019 р.). Х. : 

ХНАДУ. – 2019. – С. 201-203. 

0,14 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
25.  Болдовська К.П.  Інструментарій і система 

забезпечення податкового 

планування на підприємстві 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 

31 травня 2019 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2019. – 

С. 11-12. 

0,09 

26.  Маліков В.В., 

Хорошилова І.О.  

Необхідність та перспективи 

податкового реформування в 

Україні 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 

31 травня 2019 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2019. – 

С. 44-45. 

0,09 

27.  Болдовська К.П.  Розвиток міжнародного 

співробітництва України на 

засадах поглиблення 

євроінтеграції 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 

31 травня 2019 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2019. – 

С. 60-62. 

0,14 

28.  Popovа A.M. Globalization processes in the 

economy and use of the 

development of modern 

technologies in the evaluation of 

economic processes 

Розвиток освітньої системи: 

європейський вектор : матер. 

ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

/ ХНУБА. – Харків : ФОП 

Панов А.М. – 2019. – С. 35-

36. 

0,09 

29.  Popovа A.M. The influence of globalization 

discharge and the features of 

specialists training from 

international economic relations 

Розвиток освітньої системи: 

європейський вектор : матер. 

ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

/ ХНУБА. – Харків : ФОП 

Панов А.М. – 2019. – С. 127-

129. 

0,14 

30.  Матвійченко В.В. 

(студент), 

Болдовська К.П. 

Особливості застосування 

механізмів венчурного 

фінансування в інноваційному 

процесі 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 

31 травня 2019 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2019. – 

С. 210-211. 

0,09 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
31.  Вельможна Ю.Л. 

(наук. кер. – доц. 

Хорошилова І.О.) 

Інвестиційна діяльність 

сільськогосподарських структур 

в умовах глобалізації  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 60-62. 

0,14 

32.  Зам‟ятіна Є.Ж., 

Лиженков Д.В. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Переваги й ефекти розвитку 

технопаркових структур  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 66-68. 

0,14 

33.  Матвійченко В.В. 

(наук. кер. – доц. 

Попова А.М.) 

Інноваційно-інвестиційна 

діяльність як фактор формування 

ефективної роботи підприємства 

 Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 75-76. 

0,09 

34.  Савіна Д.Г. 

(наук. кер. – доц. 

Хорошилова І.О.) 

Вплив усереднення позицій 

торгових системи на результат 

інвестування 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 81-83. 

0,14 

35.  Цубера Р.С. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Проблеми і перспективи 

комерціалізації технологій в 

Україні  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 91-92. 

0,09 

36.  Водолазька А.О. 

(наук. кер. – доц. 

Попова А.М.) 

Шляхи розвитку підприємства в 

довгостроковому періоді 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 102-103. 

0,09 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
37.  Ченцова І.А. 

(наук. кер. – доц. 

Хорошилова І.О.) 

Інформаційні ресурси в системі 

управління підприємством  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 157-159. 

0,14 

38.  Андрєєва Д.В., 

Зам‟ятіна Є.Ж. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Методичні аспекти оцінки 

ефективності стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 162-163. 

0,09 

39.  Андрєєва Д.В. 

(наук. кер. – доц. 

Нікітіна А.В.) 

Підвищення ролі брендингу у 

глобальному просторі  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 163-165. 

0,14 

40.  Давиденко Д.В. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Стратегічне управління 

експортним потенціалом 

підприємства: організаційний 

аспект 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 167-169. 

0,14 

41.  Ковєшніков М.В. 

(наук. кер. – доц. 

Нікітіна А.В.)  

Експортний потенціал 

підприємства як важлива 

складова підвищення його 

конкурентоспроможності 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 171-173. 

0,14 

42.  Лиженков Д.В. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Системно-структурні 

особливості механізму 

міжнародного бізнесу  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 173-174. 

0,09 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
43.  Гончар А.С. 

(наук. кер. – доц. 

Хорошилова І.О.) 

Податкові інструменти 

стимулювання економіки 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 181-183. 

0,14 

44.  Лобач К.Р. 

(наук. кер. – доц. 

Хорошилова І.О.) 

Методи оцінки 

кредитоспроможності 

позичальника  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 192-194. 

0,14 

45.  Старенков Д.О. 

(наук. кер. – доц. 

Хорошилова І.О.) 

Облік та оподаткування 

капітальних інвестицій 

підприємства  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 196-198. 

0,14 

46.  Бодра Ю.А. 

(наук. кер. – доц. 

Попова А.М.) 

Менеджмент-маркетинг як 

важіль керування підприємством 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 214-215. 

0,09 

47.  Маренич А.О. 

(наук. кер. – доц. 

Попова А.М.) 

Шляхи збільшення ринку збуту у 

формуванні економічного 

розвитку підприємства 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 262. 

0,05 

48.  Сариєва А. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Чинники стратегічного 

планування маркетингового 

комплексу підприємства при 

роботі на зовнішніх ринках 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 289-290. 

0,09 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
49.  Тісленко В.І. 

(наук. кер. – доц. 

Попова А.М.) 

Фактори впливу на забезпечення 

економічного розвитку на ринку 

торгівлі у інтернет мережі  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 293-294. 

0,09 

50.  Тешнер І.С. 

(наук. кер. – доц. 

Попова А.М.) 

Роль маркетингу в економічному 

зростанні підприємства 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 294-295. 

0,09 

51.  Бакулін А.А. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Бюджетна підтримка 

громадського транспорту: світові 

тенденції  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

– С. 15-17. 

0,09 

52.  Разгоняєв Г.В. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Організація та устрій медичного 

страхового забезпечення у США 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 22-24. 

0,14 

53.  Колісник Ю.В. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Інноваційні фінансово-технічні 

банківські лабораторії 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 68-70. 

0,14 

54.  Рахно В.О. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Глобальні інформаційні тренди 

банківської сфери 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 79-81. 

0,14 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
55.  Трунов А.Д. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Інноваційні технології та техно-

тренди в рітейлах  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 89-91. 

0,14 

56.  Железова Д.С. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Кредитний рейтинг: розвиток 

технологій оцінювання 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 107-109. 

0,14 

57.  Слісаренко О.О. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Некомерційні підприємства та їх 

роль у розвитку україни  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 140-142. 

0,14 

58.  Лісова О.В. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Інноваційні зміни у здійсненні 

валютних операцій 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 174-176. 

0,14 

59.  Очкурова Є.К. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Тенденції і проблеми 

міжнародної спеціалізації 

України 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 176-177. 

0,09 

60.  Султанова А.В. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Стимулюючі новації валютного 

регулювання банківської 

діяльності  

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 177-179. 

0,09 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
61.  Бездітко Д.О. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Інформаційні засади прийняття 

короткострокових управлінських 

рішень 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 180-181. 

0,09 

62.  Сагорєв Д.М. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Регулятори індустрії фінансових 

технологій 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

− С. 194-196. 

0,14 

63.  Гунько В.Л. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Маркетингові новації 

банківських установ 

Проблеми розвитку 

економіки підприємства: 

погляд молоді : матер. ХІІ 

Міжнар. наук. конф. 

здобувачів вищої освіти (м. 

Харків, 15 березня 2019 

року). − Х.: ХНАДУ. − 2019. 

– С. 227-229. 

0,14 

64.  Олефиров Д. 

(наук. кер. – доц. 

Вебрицька В.І.) 

Состояние и перспективы 

развития автоматизированных 

банковских информационных 

систем 

Молодь в науці: здобутки, 

проблеми, перспективи : зб. 

тез допов. Міжнар. наук. 

інтернет-конф. молодих 

учених, магістрантів і 

студентів., 21-

22 березня 2019 р., Харків. – 

Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ. –

 2019. – С. 114-116. 

0,14 

65.  Болі Ж.-В. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Вдосконалення облікового 

процесу організації через 

автоматизацію процесів 

маршрутизації документів у 

системі електронного 

документообігу 

Молодь в науці: здобутки, 

проблеми, перспективи : зб. 

тез допов. Міжнар. наук. 

інтернет-конф. молодих 

учених, магістрантів і 

студентів., 21-

22 березня 2019 р., Харків. – 

Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ. –

 2019. – С. 228-230. 

0,14 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
66.  Волинець Є.Г. 

(наук. кер. – доц. 

Хорошилова І.О.) 

Капітальні інвестиції 

підприємства в обліку податку 

на додану вартість 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 

31 травня 2019 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2019. – 

С. 17-19. 

0,14 

67.  Лубенська А.В. 

(наук. кер. – доц. 

Ковальова Т.В.) 

Шляхи вдосконалення обліку 

розрахунків з оплати праці  

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 

31 травня 2019 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2019. – 

С. 36-38. 

0,14 

68.  Лиженков Д.В., 

Цубера Р.С. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Сучасні тенденції світової і 

вітчизняної торгівлі 

транспортними послугами 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 

31 травня 2019 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2019. – 

С. 101-102. 

0,09 

69.  Бодра Ю.А., 

Тешнер І.С. 

(наук. кер. – доц. 

Болдовська К.П.) 

Управління ризиками 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

Сучасні тенденції розвитку 

обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних 

відносин : зб. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 

31 травня 2019 року). – 

Харків : ХНАДУ. – 2019. – 

С. 143-144. 

0,09 

70.  Котюк М.В., 

Котюк К.О. (наук. 

кер. – доц. 

Остапенко О.Г.) 

Рівень довіри до 

правоохоронних органів та 

шляхи його підвищення 

Сучасні виміри безпеки : зб. 

тез допов. та наук. 

повідомлень учасників ІІ 

Всеукр. студ. форуму, Харків, 

17 трав. 2019 р. –  Харків. – 

Право, 2019. – С. 36-38. 

0,14 

71.  Железова Д.С. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Огляд основних напрямів і 

методів, які застосовуються для 

моделювання динаміки 

фінансових показників банку  

Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасні 

концепції розвитку : зб. 

матер. V Всеукр. наук.-практ. 

студ. конф.; 17 квітня 2019 р. 

– Київ : КНЕУ. – 2019. – С. 

430-432. 

0,14 



№ Автори Назва видання Видавництво Кільк. 

друк. 

арк. 
72.  Разгоняєв Г.В. 

(наук. кер. – доц. 

Вербицька В.І.) 

Вдосконалення управління 

інформатизованими бізнес-

процесами 

Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасні 

концепції розвитку : зб. 

матер. V Всеукр. наук.-практ. 

студ. конф.; 17 квітня 2019 р. 

– Київ : КНЕУ. – 2019. – С. 

619-621. 

0,14 

 


