Відомості
про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність
студентів кафедри економіки та менеджменту у 2020 році
І. Участь студентів у конкурсі наукових робіт (всеукраїнських/
міжнародних)

Назва конкурсу (галузь К-сть учасників
знань, спеціальність)
Всеукр. ІІ туру

/

К-сть
К-сть
запропереробіт шен. на мож-ців
підсум.
конф. ІІ
туру

9
Всеукраїнський
Участь у Всеукраїнському
конкурс наукових робіт конкурсі
студентських
з
галузей
знань
і наукових робіт ( І та ІІ тур):
спеціальностей
1. студентка ІІІ курсу
Архипенко Т. А., тема
конкурсної роботи «Рух
населення та його наслідки для
України»;
2.студентка ІV курсу
Бондаренко Ж. Г., тема
конкурсної роботи
«Формування іміджу в
організації» ;
3. студент ІV курсу Бондатій
Д. В., тема конкурсної роботи
«Діагностика діяльності
підприємств» ;
4. студент ІІІ курсу
Поклад І. І., тема конкурсної
роботи «Прийняття
управлінських рішень в
менеджменті»;
5. студент ІІІ курсу
Поклад І. І., тема конкурсної
роботи «Форми спільного
міжнародного підприємства»;

-

-

6. студентка ІІІ курсу
Гончарова О. О., тема
конкурсної роботи
«Франчайзинг як форма
підприємницької діяльності»;
7. студентка ІV курсу
Гуцан М. Р., тема конкурсної
роботи «Організаційноекономічний механізм
управління
конкурентоспроможності»;
8. студентка ІІІ курсу
Стойнова М. Г., тема
конкурсної роботи
«Страхування як інструмент
економічного захисту
підприємця» ;
9. студентка ІV курсу
Петроченко Д. А., тема
конкурсної роботи «Зовнішнє і
внутрішнє середовище
підприємства».

ІІ. Участь студентів у конференціях (всеукраїнських/ міжнародних)
№

1.

Теми форумів, конференцій
Місце
(всеукраїнських/ міжнародних)
проведення
XІІI Міжнародна науково-практична конференція «Управління
соціально-економічним розвитком регіонів та держави».
Співавторство к. е. н. Мурашко І.С., студентка Петроченко Д. А.
Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства як об`єкта
управління. Збірник матеріалів XІІI Міжнародної науковопрактичної конференції «Управління соціально-економічним
розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя: Запорізький
Видавництво ЗНУ, 17 квітня 2020. - С. 175-178.
національний
університет,
Співавторство: к.е.н. Боденчук Л.Б., студент Бондатій Д. В. м. Запоріжжя
Напрями і методи діагностики діяльності підприємств. Збірник
матеріалів XІІI Міжнародної науково-практичної конференції
«Управління соціально-економічним розвитком регіонів та
держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ,
2020. - С. 141-145.

Міжнародна науково-практична конференція "Наукові підходи
до ефективного використання потенціалу економіки країни".
Співавторство: ст. викладач Дакі Н.І., студентка Архіпенко Т. А.
Рух населення і його наслідки для України. Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Наукові підходи до ефективного
використання потенціалу економіки країни", червень 2020 р., м.
Дніпро. - С. 36-39.
м. Дніпро.
2.
Співавторство: ст. викладач Дакі Н.І., студент Ротар Ю. В.
Відтворення населення та шляхи його відтворення. Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції "Наукові підходи до
ефективного використання потенціалу економіки країни", червень
2020 р., м. Дніпро. - С. 39-41.
Міжнародна
науково-практична конференція
«Проблеми
економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення».

3.

Співавторство ст. викладач Дакі Н.І., студентка Чебану М. П.
Сутність, джерела та структура доходів населення. Матеріали
м. Львів
міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми
економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення»,
червень 2020 р., м. Львів. - С. 53-58.

XІІI Міжнародна науково-практична конференція «Управління
соціально-економічним розвитком регіонів та держави».

4.

5.

Запорізький
національний
Співавторство: Боденчук С. В., Дічко Ю. О. Прожитковий
університет
мінімум та мінімальна заробітна плата. Збірник матеріалів XІІI
м. Запоріжжя
Міжнародної науково-практичної конференції «Управління
соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред.
А.В. Череп, м. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2020. - С. 238-240.
Звітна науково-практична конференція
“Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського
суспільства і євроінтеграційних процесів державного
будівництва”.
.
Іваненко К. В. Досвід економіки Сінгапуру як основа відродження
економіки України. Матеріали Звітної науково-практичної
конференції “Теоретичні та прикладні проблеми розвитку
громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів
державного будівництва” , 20 листопада 2020 р., м. Київ, ПрАТ
«ВНЗ «МАУП». - С. 152-155.
Тостоган О. Г. Принципи складання фінансової звітності та вимоги
до неї. Матеріали Звітної науково-практичної конференції
“Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського
суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва”,

м. Київ,
ПрАТ «ВНЗ
«МАУП»

20 листопада 2020 р., м. Київ, ПрАТ «ВНЗ «МАУП». - С. 155-158.
The 8th International scientific and practical conference “Modern
science: problems and innovations”.
SSPG Publish,

6.

7.

Співавторство: к. е. н. Мурашко І. С., студентки: Стойнова М. Г.,
Stockholm,
Гончарова О. О. Логістична система як складова функціонування
інноваційно-активного підприємства в умовах глобалізації October 18- Sweden
20, 2020, SSPG Publish, Stockholm, Sweden. - С. 411-415.

Аctual trends of modern scientific research Abstracts of IV
International Scientific and Practical Conference Munich.
Співавторство: к. е. н. Боденчук Л. Б., студентка Карайсенлі Я. І. Germany
Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення моделі
підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Germany 11-13
October , 2020. - С. 331-339.
Всеукраїнська науково-практична конференція до дня науки
України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних
досліджень
НАН
України
«Перспективні напрямки розвитку наукової думки в ХХІ
столітті» до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України.

8.

Співавторство: к.е.н. Мурашко І.С., студентка Гуцан М. Р.
Конкурентні переваги підприємства. Збірник наукових праць за
матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня
науки України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та Одеський
економіко-екологічних досліджень НАН України. 15 травня 2020 р. інститут
- Одеса 2020. - С. 189-196.
ПрАТ
«ВНЗ
Співавторство: к.е.н. Боденчук Л. Б., студент Гуцулюк А. В. «МАУП».
Використання інструментів фінансового менеджменту для .
вдосконалення маркетингових стратегій підприємства. Збірник
наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної
конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
15 травня 2020 р.- Одеса 2020. - С. 180-188.
Співавторство: ст. викладач Дакі Н.І., студент Погребний О. О.
Система підвищення кваліфікації персоналу. Збірник наукових
праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної
конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
15 травня 2020 р.- Одеса 2020. - С. 260-265.

Співавторство: студентка Філімонова Т. М., викладач Боденчук С.
В. Методика аналізу фінансової звітності банків. Збірник наукових
праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної
конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
15 травня 2020 р.- Одеса 2020. - С. 248-255.
Співавторство: викладач Приходько О.Ю., студентка Сікорська Л.
О. Історичні аспекти формування Public Relations // Перспективні
напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. Збірник наукових
праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної
конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
15 травня 2020 р.- Одеса 2020 р. - С. 240-248.
Співавторство: ст. викладач Куля І. Ф., студентка Станева Т.
Мотивація та стимулювання працівників в організації //
Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті.
Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України. 15 травня 2020 р.- Одеса 2020. - С. 201-211.
Співавторство: ст. викладач Куля І. Ф., студентка Бондаренко Ж.
Формування іміджу в організації // Перспективні напрями розвитку
наукової думки в ХХІ столітті. Збірник наукових праць за
матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня
науки України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України. 15 травня 2020
р.- Одеса 2020. - С. 215-221.
Співавторство: викладач Приходько О. Ю., студентка Сікорська
Л.О.
Історичні
аспекти
формування
Public
Relations
// Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті.
Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України. 15 травня 2020 р.- Одеса 2020. - С. 240-248.
Співавторство: викладач Приходько О. Ю., студентка Карликова
Д. І. Формування іміджу компанії: світовий та вітчизняний досвід
// Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті.
Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції до дня науки України та з нагоди 50-річчя
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України. 15 травня 2020 р.- Одеса 2020. - С. 230-240.

Студентська
науково-практична
конференція
«Вектор
Європейської інтеграції менеджменту, економіки, освіти і
права».

9.

Кучеренко Ю. О., Вітчизняна і міжнародна практика формування
звітної інформації для складання балансу підприємства.
Кирилова С. П., Удосконалення обліку, аналіз і контроль оптовороздрібної реалізації товарів підприємством.
Сакара В. В., Моделі управлінських рішень та критерії її
прийняття.
Олєйнік О. В., Вдосконалення обліку оплати праці в Україні.
Везенкова О. В., Аналіз феномена «купівельний досвід».
Усачова К. Р., Управління продуктивністю операційної діяльності
як основним бізнес-процесом підприємства.
Юревич О.І., Теоретичні аспекти інноваційного розвитку
економіки.
Гончарова О. О., Роль освіти в економічному розвитку країни.
Татарова М.Г., Організаційні форми підприємництва.
Мошев В.А., Феномен малої групи.
Стойнова М.Г., Застосування smart-технологій: оцінка впливу на
розвиток людського капіталу.
Михайлова К., Модель ідеального керівника.
Нєнова О., Мале підприємництво – самостійний господарюючий
суб’єкт.
Тодорова Г., Сутність та значення бізнес-тренінгу для персоналу в
організації.
Чернова Л. А.,. Аналіз ефективності використання основних
засобів підприємств України.
Публікації тез за посиланням:
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/1sbornik.pdf

Придунайська
філія ПрАТ
"ВНЗ
"МАУП"
м. Ізмаїл.

Студентська науково-практична конференція «Нові челенджі
економічних, правових і гуманітарних наук в умовах
карантинних обмежень»
04 грудня 2020 р.

10.

Тукусер Ю. Ю.,
Виникнення та розвиток менеджмента.
Чепой Г. М.,
Мотивація
персоналу
як
ключовий
компонент
управлінської діяльністі.
Левченко А. Б., Історія розвитку та виникнення менеджменту.
Іваненко К.В.
Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на українську
економіку.
Гайдаєнко Д.В.,
Роль управлінського контролю в системі менеджменту
підприємства.
Ротар Ю. В.,
Планування та формування персоналу підприємства.
Коваленко В. В., Психологічні особливості лідерства та
керівництва.
Бошкова А.А., Планування в менеджменті.
Градинар Л. О., Історія розвитку підприємництва.

Придунайська
філія ПрАТ
"ВНЗ
"МАУП"
м. Ізмаїл.

Везенкова О. В., Логістика і сучасна економіка.
Турчин В.В., Акціонерні товариства в Україні: проблеми та тенденції
розвитку.

Публікації тез за посиланням:
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/00sbr.pdf
Осінні наукові читання: LІІ Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
11.

Співавторство: студентка Вєтрова Н.Г., к. е. н., доцент Ліганенко
І.В. Визначення міжнародного досвіду щодо управління
корпоративною культурою у ЗВО. Осінні наукові читання: збірник
наукових матеріалів LІІ Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. 25 вересня 2020 р. м. Дніпро. Ч.1. 2020. - С. 7-10.

м. Дніпро

SCIENCE AND SOCIETY: Abstracts of IX International Scientific
and Practical Conference. Denmark, Copenhagen. 2020
12.

Співавторство: студентка Вєтрова Н.Г., к.е.н., доцент Ліганенко І.В.,

Проблеми управління системою корпоративної культури у ПрАТ
«ВНЗ «МАУП». SCIENCE AND SOCIETY: Abstracts of IX
International Scientific and Practical Conference. Denmark,
Copenhagen. 2020.- С. 9-14.

Denmark,
Copenhagen

ІІІ. Наукові статті:
1. Співавторство: ст. викладач Куля І.Ф., студентка Усачева Е. Застосування
інформаційних технологій в управлінні підприємством, Хмельницький інститут імені
Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного
акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія
управління персоналом» 2020. -Вип. 2. 210 с. Економіка XXI століття: проблеми та
перспективи. С. 161-170.
2. Співавторство: ст. викладач Куля І.Ф., студентка Гончарова О. О. Зв'язок між
політикою менеджменту і корпоративною культурою
Хмельницький інститут імені
Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного
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V. Набуття додаткових компетенцій:
Студенти протягом 2020 р. проходили онлайн-курси через платформу Prometheus, а
саме:
- онлайн-курс «Економіка для всіх»;
- онлайн-курс «Етика професійного бухгалтера»;
- онлайн-курс «Як створити стартап»;
- онлайн-курс «Підприємництво»;
- онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»;
- онлайн-курс «Сучасне керівництво проєктами – мистецтво порушення правил».

