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 Тема доповіді – «Корупція в системі державної служби: поняття, причини 

виникнення, правові засоби боротьби з нею» 
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2. Тема доповіді – «Проблеми розмежування господарських та цивільних правовідносин» 

Доповідач: Арапова Анастасія (спеціальність «Правознавство», ОС «Бакалавр») 

Науковий керівник: Бойко Ю.В., ст. викладач кафедри  права та публічного 

адміністрування 

3. Тема доповіді – «Юридичні факти в цивільному праві» 
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Науковий керівник: Бойко Ю.В., ст. викладач кафедри права та публічного адміністрування 

4. Тема доповіді – «Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків та осіб, що їх 

замінюють» 

Доповідач: Бобкова Анастасія (спеціальність «Правознавство», ОС «Бакалавр») 
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Науковий керівник: Годованик Є.В., к.ю.н., доцент кафедри права та публічного 

адміністрування 

6. Тема доповіді – «Корупція в системі державної служби: поняття, причини виникнення, 

правові засоби боротьби з нею» 

Доповідач: Дудар Наталя (спеціальність «Правознавство», ОС «Бакалавр») 

Науковий керівник: Бойко Ю.В., ст. викладач кафедри права та публічного адміністрування 

7. Тема доповіді – «Правове регулювання опіки та піклування за цивільним законодавством 
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Науковий керівник: Бойко Ю.В., ст. викладач кафедри права та публічного адміністрування 

9. Тема доповіді – «Источники административного права» 

Доповідач: Орлова Вікторія (спеціальність «Правознавство», ОС «Бакалавр») 

Науковий керівник: Бойко Ю.В., ст. викладач кафедри права та публічного адміністрування 

10. Тема доповіді – «Обмеження дієздатності громадян: поняття, підстави, правові 

наслідки» 

Доповідач: Романова Крістіна (спеціальність «Правознавство», ОС «Бакалавр») 



Науковий керівник: Годованик Є.В., к.ю.н., доцент кафедри права та публічного 

адміністрування 

11. Тема доповіді – «Інформація, як об’єкт цивільного права» 

Доповідач: Шелуха Юлія (спеціальність «Правознавство», ОС «Бакалавр») 

Науковий керівник: Годованик Є.В., к.ю.н., доцент кафедри права та публічного 

адміністрування 

12. Тема доповіді – «Природні ресурси як об’єкти права комунальної власності» 

Доповідач: Щавинська Ганна (спеціальність «Правознавство», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Бойко Ю.В., ст. викладач кафедри права та публічного адміністрування 

13. Тема доповіді – «Обмеження дієздатності громадянина:поняття та підстави» 

Доповідач: Щетініна Яна (спеціальність «Правознавство», ОС «Бакалавр») 

Науковий керівник: Годованик Є.В., к.ю.н., доцент кафедри права та публічного 

адміністрування 

 

Секція: Антропогенні перетворення біосфери  

Керівник секції: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри раціонального природокористування 

та охорони навколишнього середовища 

Секретар секції: В.І. Темирова-Хмикіна, старший викладач кафедри раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища  

15.03.2017, 14.20, ауд.205 

 

1. Тема доповіді – «Вплив конфліктних ситуацій використання водних ресурсів на біосферу»                                                      

Доповідач: Абакумова Віолетта (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 2 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

2. Тема доповіді – «Радіоактивне забруднення біосфери»                                                           

Доповідач: Аніськін Олексій (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

3. Тема доповіді – «Антропогенний вплив на грунти»                                                            

Доповідач: Атамась Аліна (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

4. Тема доповіді – «Тепловое загрязнение окружающей среды»                                                            

Доповідач: Беспалов Святослав (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

5. Тема доповіді – «Вплив людини на зміни клімату»                                              

Доповідач: Булавицька Анжеліка (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 2 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

6. Тема доповіді – «Сучасний стан озонового шару» 

Доповідач: Головко Анастасія (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 2 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

7. Тема доповіді – «Пестициды. Влияние на биосферу» 



Доповідач: Гопаченко Олександр (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

8. Тема доповіді – «Сельское хозяйство как один из факторов воздействия на окружающую 

среду»                                                                  

Доповідач: Грицик В’ячеслав (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 3 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

9. Тема доповіді – «Окружающая среда и её влияние на здоровье человека» 

Доповідач: Заверуха Михайло (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 2 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

10. Тема доповіді – «Экологические проблемы биосферы»  

Доповідач: Залозний Іван (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування», 4  курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

11. Тема доповіді – «Влияние промышленности на педосферу»                                                            

Доповідач: Зарагулова Анастасія (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 3 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

12. Тема доповіді – «Воздействие горного производства на биосферу»                                                                                           

Доповідач: Заруба Євген (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування», 2 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

13. Тема доповіді – «Особливості водокористування в Україні» 

Доповідач: Іванова Валерія (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування», 3 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

14. Тема доповіді – «Причины и последствия переуплотнения почвы, пути решения 

проблемы» 

Доповідач: Каленіков Олександр (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

15. Тема доповіді – «Основні види антропогенних видів на біосферу» 

Доповідач: Коршунова Тетяна (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

16. Тема доповіді – «Вплив викидів ртуті на екосистеми Землі» 

Доповідач: Лазаренко Дарія (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 3 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

17. Тема доповіді –  «Проблемы биоразнообразия под влиянием антропогенных факторов»                                                                          



Доповідач: Лісна Аліна (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

18. Тема доповіді – «Радіоактивне забруднення біосфери»                                                         

Доповідач: Ломізова Валентина (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 2 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

19. Тема доповіді – «Вплив промисловості на загальний стан гідросфери України» 

Доповідач: Маликін Андрій (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 3 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

20. Тема доповіді – «Фотохімічний туман (смог)»                                                                  

Доповідач: Мерецька Валерія (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 3  курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

21. Тема доповіді - «Влияние теплоэнергетических объектов на составляющие биосферы»  

Доповідач: Носирєва Ірина (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

22. Тема доповіді – « Экологические проблемы тепловой энергетики» 

Доповідач: Овчеренко Олексій (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 3 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

23. Тема доповіді – «Земля як об’єкт правової охорони» 

Доповідач: Призова Лайма (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування», 3 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

24. Тема доповіді – «Аналіз впливу на біосферу фізичних факторів»                                                                          

Доповідач: Пихтіна Альона (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

25. Тема доповіді – «Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини»  

Доповідач: Рачковська Вікторія (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

26. Тема доповіді – «Антропогенна трансформація біосфери» 

Доповідач: Рачковська Вікторія (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

27. Тема доповіді – «Антропогенное воздействие на природу. Классификация антропогенных 

воздействий»  



Доповідач: Рожченко Олександр (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 3  курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

28. Тема доповіді – «Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Загрязнение вод»  

Доповідач: Хотлубєй Оксана (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», 4 курс) 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища. 

29. Тема доповіді – «Особливості зарубіжного досвіду проведення процедури оцінки впливу 

промислових підприємств на навколишнє середовище»  

Доповідач: Щавинська Ганна (спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», ОР «Магістр») 

Науковий керівник: Терещенко С.І., к.б.н., доцент кафедри  раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища. 

 

Секція: Особливості процесу управління персоналом підприємства 

Керівник секції: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Секретар секції: Кононученко Ю.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс) 

15.03.2016, 14.20, ауд.308 

 

1. Тема доповіді – «Исторические предпосылки формирования мотивации» 

Доповідач: Ардальянов М.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 3 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

2. Тема доповіді – «Демографічні передумови розвитку туризму в Україні» 

Доповідач: Буженінова В.О. (напрям підготовки «Менеджмент», 1 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

3. Тема доповіді – «Необхідність крос-культурного менеджменту у сучасному суспільстві» 

Доповідач: Дрига К.І. (напрям підготовки «Туризм», 1 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

4. Тема доповіді – «Управління конфліктами в організації» 

Доповідач: Дяченко О.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 3 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

5. Тема доповіді – «Управління персоналом в системі сучасного менеджменту» 

Доповідач: Коновалова М.Л. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту  

6. Тема доповіді – «Мотивація та стимулювання працівників підприємства» 

Доповідач: Кононученко Ю.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

7. Тема доповіді – «Корпоративне навчання як інноваційна технологія у системі внутрішньо-

фірмової підготовки персоналу» 

Доповідач: Папакиця В.С. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

8. Тема доповіді – «HR-брендінг як спосіб залучення і утримання персоналу» 

Доповідач: Солонець Н.О. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр» 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

9. Тема доповіді – «Засоби мотивації працівників у діяльності організації» 

Доповідач: Таровик Г.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

10. Тема доповіді – «Особливості процесу підготовки кадрів» 

Доповідач: Чумаченко О.В. (напрям підготовки «Туризм», 1 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 



Секція: Перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні 

Керівник секції: Скарга О.О. старший викладач кафедри менеджменту 

Секретар: Кисельова А.С. (напрям підготовки «Туризм», 3 курс) 

15.03.2016, 14.20, ауд.309 

 

1. Тема доповіді – «Управління виробництвом в готелі «Посейдон» (м. Маріуполь)» 

Доповідач: Андрюшко О.О. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

2. Тема доповіді – «Гостиничные ассоциации и союзы» 

Доповідач: Базаленко П.В. (напрям підготовки «Туризм», 3 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

3. Тема доповіді – «Особливості розвитку інформаційних технологій» 

Доповідач: Бордунова А.А. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О., старший викладач кафедри менеджменту 

4. Тема доповіді – «Важливість інтер'єру в створенні готеля» 

Доповідач: Боровицька В.С. (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О., старший викладач кафедри менеджменту 

5. Тема доповіді – «Організація роботи менеджеру в готельно-ресторанному бізнесі» 

Доповідач: Веселов Ф.Ф. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

6. Тема доповіді – «Проблеми якості в готельно-ресторанному бізнесі» 

Доповідач: Дрига К.І. (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс) 

Науковий керівник:, к.е.н., доцент кафедри менеджменту Перепадя Ф.Л. 

7. Тема доповіді – «Характеристика сучасного стану готельного господарства України: 

проблеми і динаміка розвитку» 

Доповідач: Кисельова А.С. (напрям підготовки «Туризм», 3 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

8.Тема доповіді – «Кваліфікація обслуговуючого персоналу як чинник 

конкурентоспроможності ресторану» 

Доповідач: Кононученко Ю.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О., старший викладач кафедри менеджменту 

9. Тема доповіді – «Проблемы развития гостиничного бизнеса в Украине» 

Доповідач: Марченко А.Г.   (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О., старший викладач кафедри менеджменту 

10. Тема доповіді – «Особливості управлінської праці» 

Доповідач: Монастирюк В.І. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

11. Тема доповіді – «Управление предприятием в условиях кризиса» 

Доповідач: Ольховський А.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 3 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

12. Тема доповіді – «Современные тенденции развития гостиничного бизнеса в Украине» 

Доповідач: Серпокрылова А.С. (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О., старший викладач кафедри менеджменту 

13. Тема доповіді – «Ключевые тренды, определяющие стратегию в гостиничном бизнесе» 

Доповідач: Смочук А.О. (напрям підготовки «Туризм», 3 курс)      

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

14. Тема доповіді – «Роль соціально-психологічних  методів управління персоналом на 

підприємстві готельного господарства» 

Доповідач: Таровик Г.П. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О., старший викладач кафедри менеджменту 

15. Тема доповіді – «Проблеми і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 

Єгипту» 



Доповідач: Татар Д.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

16. Тема доповіді – «Анализ рынка гостиничных услуг в Украине» 

Доповідач: Чернейкина Е.С. (напрям підготовки «Туризм», 3 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

 

Секція: Сучасні форми та методи менеджменту організацій 

Керівник секції: Мацука В.М. доцент кафедри менеджменту 

Секретар:  Монастирська К.О.  (напрям підготовки «Менеджмент», 1 курс) 

16.03.2016, 14.20,  ауд. 309 

 

1. Тема доповіді – «Сутність управлінської діяльності» 

Доповідач: Бордунова А.А. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс)  

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

2. Тема доповіді – «Взаємозв'язок планування та прогнозування в діяльності організації» 

Доповідач: Боровицька В.С. (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс)  

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

3. Тема доповіді – «Удосконалення системи управління підприємством» 

Доповідач: Веселов Ф.Ф. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс)  

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

4. Тема доповіді – «Формирование мастер-плана имиджа организации» 

Доповідач: Гнатюк С.Р. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Кислова Л.А., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

5. Тема доповіді – «Організація складського господарства» 

Доповідач: Єфіменкова К.О. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс)  

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

6. Тема доповіді – «Особливості раціоналізації трудових процесів за рахунок раціонального 

обслуговування робочих місць» 

Доповідач: Монастирюк В.І. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс)  

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

7. Тема доповіді – «Роль реклами в розвитку бізнесу» 

Доповідач: Монастирська К.О. (напрям підготовки «Менеджмент», 1 курс)  

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

8. Тема доповіді – «Cистема управління ризиками на підприємстві (на прикладі ПАТ КБ 

«Приватбанк»)» 

Доповідач: Новікова С.І.(напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

9. Тема доповіді – «Управління якістю і надійністю при проектуванні виробів» 

Доповідач: Ольховський А.Г. (напрям підготовки «Менеджмент», 3 курс)  

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

10. Тема доповіді – «Корпоративные системы управления» 

Доповідач: Татар С.В. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

11. Тема доповіді – «Організація роботи офіс-менеджера» 

Доповідач: Шаповалова І.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс)  

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

 

Секція: Розвиток технологій туристичного обслуговування 

Керівник секції: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

Секретар: Шаповалова І.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

16.03.2016, 14.20,  ауд. 312 

 



1. Тема доповіді – «Безпека туристичної подорожі» 

Доповідач: Бордунова А.А. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

2. Тема доповіді – «Досвід організації туризму в зарубіжних країнах» 

Доповідач: Веселов Ф.Ф. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О.,  старший викладач кафедри менеджменту 

3. Тема доповіді – «Інтернет в туризмі» 

Доповідач: Єфіменкова К.О. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

4. Тема доповіді – «Внутренний туризм в Украине» 

Доповідач: Лысак А.О. (напрям підготовки «Туризм», 1 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

5. Тема доповіді – «Екологічні проблеми Бразилії» 

Доповідач: Пацибина А.Р. (напрям підготовки «Туризм», 1 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

6. Тема доповіді – «Виды путешествий в туризме» 

Доповідач: Руденко Л.В. (напрям підготовки «Туризм», 1 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

7. Тема доповіді – «Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму» 

Доповідач: Свіріна О.О. (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О.,  старший викладач кафедри менеджменту 

8. Тема доповіді – «Вибір вектору розвитку туристичної індустрії України» 

Доповідач: Таровик Г.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

9. Тема доповіді – «Особливості туризму в Італії» 

Доповідач: Татар Д.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

10. Тема доповіді – «Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні» 

Доповідач: Татар С.В. (напрям підготовки «Менеджмент»,ОС «Магістр»)  

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

11. Тема доповіді – «Перспективний розвиток українських Карпат» 

Доповідач: Трифонова К.О. (напрям підготовки «Туризм», 1 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

12. Тема доповіді – «Особливості й структура сучасних інформаційних технологій в туризмі» 

Доповідач: Ходос Д.О. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О.,  старший викладач кафедри менеджменту 

13. Тема доповіді – «Розвиток туризму в Європі» 

Доповідач: Шаповалова І.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

 

 

Секція: Математичні методи системного аналізу 

Керівник секції: Тимофєєва І.Б., старший викладач кафедри математичних методів  

та системного аналізу 

Секретар секції: Благініна О.С., старший лаборант кафедри математичних методів 

та системного аналізу 

16.03.2017, 14.20, ауд.308 

 

1. Тема доповіді – «Уравнения Навье — Стокса» 

Доповідач: Авдеенко Вікторія (спеціальність «Системний аналіз», 1 курс) 

системного аналізу  



Науковий керівник: Крівенко С.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

2. Тема доповіді – «Застосування теорії графів в архітектурному проектуванні» 

Доповідач: Дейнега Ганна (спеціальність «Системний аналіз»,2 курс) 

Науковий керівник: Ротаньова Н.Ю. к.п.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

3. Тема доповіді – «Застосування методів теорії прийняття рішень для вибору оптимального 

тур агентства» 

Доповідач: Іншакова Каріна, Малхасян Марія, (спеціальність «Системний аналіз»,4 курс) 

Науковий керівник: Меркулова К.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

4. Тема доповіді – «Число π (ПИ)» 

Доповідач: Котко В. (спеціальність «Системний аналіз», 1 курс) 

Науковий керівник: Крівенко С.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

5. Тема доповіді – «Теорія прийняття рішення в комп'ютерній системі психофізичної 

експертизи» 

Доповідач: Морозова Ананстасія, Симонова Катерина (спеціальність «Системний аналіз»,  

4 курс) 

Науковий керівник: Меркулова К.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

6. Тема доповіді – «Киберспорт» 

Доповідач: Пресняков Володимир (спеціальність «Системний аналіз», 1 курс) 

Науковий керівник: Крівенко С.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

7. Тема доповіді – «Інформаційно-комп'ютерне забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ» 

Доповідач: Стрелець Любов (спеціальність «Правознавство», 2 курс) 

Науковий керівник: Назаренко Н.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

8. Тема доповіді – «Правове регулювання на інформаційному ринку» 

Доповідач: Урєкє Артур (спеціальність «Право», 1 курс) 

Науковий керівник: Назаренко Н.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

9. Тема доповіді – «Исследование эффективности работы квантового компьютера» 

Доповідач: Федирко Віктор (спеціальність «Системний аналіз», 1 курс) 

Науковий керівник: Крівенко С.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

10. Тема доповіді – «Кластерное программирование» 

Доповідач: Хлюстов Сергій (спеціальність «Системний аналіз», 1 курс) 

Науковий керівник: Крівенко С.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

11. Тема доповіді – «3D-моделирование » 

Доповідач: Шульга Лілія (спеціальність «Системний аналіз», 1 курс) 

Науковий керівник: Крівенко С.В., к.т.н., доцент кафедри математичних методів та 

системного аналізу  

 

Секція: Сучасні тенденції розвитку світового господарства 

Керівник секції: Захарова О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Секретар: Березіна А.Г. (спеціальність «Економіка», ОС «Магістр») 

17.03.2017, 14.20,  ауд. 315 



 

1. Тема доповіді – «Інноваційно-інвестиційна складова стратегії конкурентоспроможності 

європейського регіону» 

Доповідач: Березіна А.Г. (спеціальність «Економіка», ОС «Магістр»)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

2. Тема доповіді – «Ісламський банкінг: особливості та перспективи розвитку» 

Доповідач: Гнідіна В.С. (спеціальність «Міжнародна економіка», 2 курс)    

Науковий керівник: Ніколенко Т.І., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

3. Тема доповіді – «Сучасні тенденції розвитку світового процесу прямих іноземних 

інвестиції» 

Доповідач: Голубчикова Д.Р. (спеціальність «Міжнародна економіка», 3 курс)    

Науковий керівник: Балабанова Н.В., к.н. з держ. упр., доцент кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин 

4. Тема доповіді – «ЄС в системі інтеграційних пріоритетів України» 

Доповідач: Губенко В.Є. (спеціальність «Міжнародна економіка», 3 курс)    

Науковий керівник: Ніколенко Т.І., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин  

5. Тема доповіді – «Аналіз торговельного співробітництва країн НАФТА» 

Доповідач: Іванова І.М. (спеціальність «Міжнародний бізнес», 3 курс)    

Науковий керівник: Балабанова Н.В., к.н. з держ. упр., доцент кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин  

6. Тема доповіді – «Анализ основных энергетических ресурсов мира» 

Доповідач: Ненадовський Є.С. (спеціальність «Міжнародна економіка», 4 курс)    

Науковий керівник: Мітюшкіна Х.С., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

7. Тема доповіді – «Роль ТНК у розвитку процесу глобалізації» 

Доповідач: Плющаков Є.В. (спеціальність «Міжнародна економіка», 4 курс)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

8. Тема доповіді – «Основні тенденції розвитку транспорту в світовій економіці» 

Доповідач: Полехов А.І. (спеціальність «Міжнародна економіка», 4 курс)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

9. Тема доповіді – «Вплив процесів регіональної економічної інтеграції на 

конкурентоспроможність країн» 

Доповідач: Протолюк В.С. (спеціальність «Економіка», ОС «Магістр»)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

10. Тема доповіді – «Особливості інвестиційної діяльності країн європейського регіону» 

Доповідач: Тоцина Є.Р. (спеціальність «Економіка», ОС «Магістр»)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

11. Тема доповіді – «Теоретичні аспекти портфельного інвестування» 

Доповідач: Уланова Ю.О. (спеціальність «Міжнародна економіка», 4 курс)    

Науковий керівник: Мітюшкіна Х.С., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

12. Тема доповіді – «Стратегії розвитку конкурентоспроможності європейського регіону» 

Доповідач: Челях О.В. (спеціальність «Економіка», ОС «Магістр»)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 



 

Секція: Особливості участі України в системі міжнародних економічних відносин 

Керівник секції: Ніколенко Т.І., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Секретар: Шкурат О.О. (спеціальність «Міжнародна економіка», 3 курс) 

17.03.2017, 14.20,  ауд. 313 

 

1. Тема доповіді – «Потенційні можливості України щодо розширення її присутності на 

міжнародному ринку послуг» 

Доповідач: Геращенко А.В. (спеціальність «Міжнародна економіка», ОКР «Спеціаліст»)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

2. Тема доповіді – «Перспективи розширення участі України в міжнародній торгівлі» 

Доповідач: Геращенко Д.В. (спеціальність «Міжнародна економіка», ОКР «Спеціаліст»)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

3. Тема доповіді – «Розвиток франчайзингу в Україні» 

Доповідач: Гурдін В.В. (спеціальність «Міжнародна економіка», 2 курс)    

Науковий керівник: Балабанова Н.В., к.н. з держ. упр., доцент кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин  

4. Тема доповіді – «Експортна-імпортна політика України» 

Доповідач: Дятлова В.С. (спеціальність «Міжнародна економіка», 4 курс)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

5. Тема доповіді – «Шляхи активізації експортно-імпортної діяльності українських 

підприємств» 

Доповідач: Коваленко К.А. (спеціальність «Міжнародна економіка», 4 курс)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

6. Тема доповіді – «Тенденции развития и ключевые аспекты внешнеторговой деятельности 

Украины» 

Доповідач: Ларина Д.Є. (спеціальність «Міжнародна економіка», 2 курс)    

Науковий керівник: Ніколенко Т.І., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин  

7. Тема доповіді – «Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України» 

Доповідач: Ломізова Ю.В. (спеціальність «Економіка», ОС «Спеціаліст»)    

Науковий керівник: Ніколенко Т.І., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин  

8. Тема доповіді – «Україна в міжнародній торгівлі товарами» 

Доповідач: Отченашенко І.А. (спеціальність «Економіка», ОС «Спеціаліст»)    

Науковий керівник: Ніколенко Т.І., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин  

9. Тема доповіді – «Аналіз поточних операцій платіжного балансу України» 

Доповідач: Перонко А.М. (спеціальність «Міжнародна економіка», 3 курс)    

Науковий керівник: Марена Т.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин  

10. Тема доповіді – «Фінансування системи охорони здоров'я в Україні та світі» 

Доповідач: Сухова К.В. (спеціальність «Міжнародна економіка», 4 курс)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

11. Тема доповіді – «Аналіз тенденцій розвитку експортно-імпортної діяльності підприємств 

України» 



Доповідач: Усатова Т.О. (спеціальність «Міжнародний бізнес», 3 курс)    

Науковий керівник: Балабанова Н.В., к.н. з держ. упр., доцент кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин 

12. Тема доповіді – «Аналіз розвитку міжнародної трудової міграції в Україні» 

Доповідач: Хачко М.Г. (спеціальність «Міжнародна економіка», 3 курс)    

Науковий керівник: Ніколенко Т.І., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

13. Тема доповіді – «Экономическая безопасность Украины » 

Доповідач: Шевцов В.Ю. (спеціальність «Міжнародна економіка», 2 курс)    

Науковий керівник: Ніколенко Т.І., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

14. Тема доповіді – «Оцінка міжнародної міграції робочої сили в Україні та перспективи 

розвитку» 

Доповідач: Шкурат О.О. (спеціальність «Міжнародна економіка», 3 курс)    

Науковий керівник: Захарова О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

 

Секція: Актуальні проблеми фінансово-економічної безпеки України 

Керівник секції: Семкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеждженту 

Секретар секції: Лисенко О.В. ОС «Магістр» 

17.03.2017, 14.20, ауд.205 

 

1. Тема доповіді – «Фінансово-економічна безпека регіонів» 

Доповідач: Антоненко Ю.В. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри менеджменту Семкова Л.В. 

2. Тема доповіді – «Управління ризиками проектів» 

Доповідач: Бурдіна І.І. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Спеціаліст») 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

3. Тема доповіді – «Фінансовий менеджмент як особлива функціональна система управління 

підприємством» 

Доповідач: Величко М.О. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Спеціаліст») 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

4. Тема доповіді – «Особливості управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства» 

Доповідач: Дубровська Г.В. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Гапонюк О.И., к.е.н., доцент кафедри  менеджменту 

5. Тема доповіді – «Шляхи забезпечення соціально-економічної стійкості підприємства» 

Доповідач: Дяченко О.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 3 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

6. Тема доповіді – «Державне управління банківською системою України в умовах кризи» 

Доповідач: Іллюшко Ю.М. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Семкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

7. Тема доповіді – «Концепция и иснтрументы оценки стоимости  денег во времени» 

Доповідач: Клочкова В.В. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

8. Тема доповіді – «Тенізація економіки як загроза національній безпеці України» 

Доповідач: Лисенко О.В. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Семкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

9. Тема доповіді – «Особливості державного управління безпекою економічного розвитку 

регіонів України» 

Доповідач: Орлова А.С. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Семкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 



10. Тема доповіді - «Фінансова безпека, як складова економічної безпеки та передумова 

сталого розвитку країни» 

Доповідач: Осауленко О.В. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Гапонюк О.И., к.е.н., доцент кафедри  менеджменту 

11. Тема доповіді - «Основні шляхи протидії тінізації економіки України» 

Доповідач: Панченко М.Ю. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Кислова Л.А., к.е.н., доцент кафедри  менеджменту 

12. Тема доповіді - «Економічна безпека України» 

Доповідач: Поліщук А.В. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

13. Тема доповіді - «Фінансово-економічна безпека підприємства як чинник ефективного 

управління підприємством» 

Доповідач: Цвігун В.С. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Семкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

 

Секція: Актуальні питання розвитку економіки України 

Керівник секції: Кислова Л.А., к.е.н.,доцент кафедри менеджменту 

Секретар: Лук’янова А.В. (напрям підготовки «Туризм», 1 курс) 

17.03.2016, 14.20,  ауд. 315 

 

1. Тема доповіді – «Виды инвестиций» 

Доповідач: Акопян Л.Э. (напрям підготовки «Туризм», 3 курс) 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

2. Тема доповіді – «Маркетингові інновації як актуальний напрям розвитку страхового ринку 

України в сучасних умовах» 

Доповідач: Бобровський М.А. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Кислова Л.А., к.е.н., доцент кафедри  менеджменту 

3. Тема доповіді – «Туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку» 

Доповідач: Веселов Ф.Ф. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

4. Тема доповіді – «Стан демографічної кризи в Україні» 

Доповідач: Дмитрієва Я.А. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Семкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту  

5. Тема доповіді – «Вплив туризму на зайнятість населення» 

Доповідач: Єфіменкова К.О. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

6. Тема доповіді – «Перспективы развития проектного менеджмента в Украине» 

Доповідач: Капранова А.И. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Спеціаліст») 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

7. Тема доповіді – «Підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних 

підприємств» 

Доповідач: Лук’янова А.В. (напрям підготовки «Туризм», 1 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

8. Тема доповіді – «Необхідність застосування маркетингової стратегії в діяльності 

підприємства» 

Доповідач: Марченко А.Г. (напрям підготовки «Менеджмент», 2 курс) 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

9. Тема доповіді – «Розвиток міжнародної торгівлі товарами в Україні» 

Доповідач: Олексюк І.О. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Семкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

10. Тема доповіді – «Сравнительная характеристика торговой марки и бренда в маркетинге» 

Доповідач: Ольховский А.Г. (напрям підготовки «Менеджмент», 3 курс) 



Науковий керівник: Кислова Л.А., к.е.н., доцент кафедри  менеджменту 

11. Тема доповіді – «Малий та середній бізнес України» 

Доповідач: Отченашенко І.А. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Семкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

12. Тема доповіді – «Інноваційні інструменти публічного адміністрування» 

Доповідач: Папакиця В.С. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Осипенко К.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 

13. Тема доповіді – «Бюджетно-податкова політика як інструмент регулювання економічного 

розвитку держави» 

Доповідач: Рибікова Я.В. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Семкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

14. Тема доповіді – «Проблема развития малых предприятий в Украине» 

Доповідач: Солонец Н.А. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Перепадя Ф.Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

15. Тема доповіді – «Дивидендная политика предприятия» 

Доповідач: Христофорова В.А. (напрям підготовки «Менеджмент», ОС «Спеціаліст») 

Науковий керівник: Мацука В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

16. Тема доповіді – «Аналіз поведінки споживачів при здійсненні покупки» 

Доповідач: Чабаненко В.О. (напрям підготовки «Менеджмент», 3 курс) 

Науковий керівник: Кислова Л.А., к.е.н., доцент кафедри  менеджменту 

17. Тема доповіді – «Вплив туризму на економіку країни» 

Доповідач: Шаповалова І.В. (напрям підготовки «Менеджмент», 4 курс) 

Науковий керівник: Скарга О.О.,  старший викладач кафедри менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерна верстка: Осипенко К.В. 


