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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ/ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ/ 

ORGANIZING COMMITTEE 

 

Лукач 

Василь Степанович  

- к.пед.н., доцент, заслужений працівник народної 

освіти України, відмінник аграрної освіти України, 

директор ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут»; 

Толочко  

Світлана Вікторівна 

 

- к.пед.н., доцент, заступник директора з навчально-

виховної роботи ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут»; 

Царук  

Наталія Георгіївна 

 к.е.н., доцент, декан факультету економіки та 

менеджменту ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут»; 

Талавиря 

Микола Петрович 

- д.е.н., професор, директор НДІ економіки та 

менеджменту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; 

Діброва 

Анатолій Дмитрович 

- д.е.н., професор, декан економічного факультету 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; 

Остапчук  

Анатолій Дмитрович 

- к.е.н., доцент, декан факультету аграрного 

менеджменту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; 

Камінська 

Тетяна Григорівна 

- д.е.н., професор, ректор Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права; 

Великоборец 

Наталья Владимировна 

- к.э.н., доцент, декан факультета бухгалтерского 

учета УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия», Республика 

Беларусь; 

Зборина  

Ирина Михайловна 

- к.э.н., доцент, декан экономического факультета                         

УО «Полесский государственный университет», 

Республика Беларусь; 

Марданов Темирбулат 

Камзенович 

- м.э.н., директор Индустриально-экономического 

колледжа имени академика Г.С. Сейткасимова, 

Республика Казахстан; 

Jarosław Gołębiewski - Associate professor WULS-SGGW, Dr hab., Dean 

Faculty of Economic Sciences Warsaw University of 

Life Sciences, Poland; 

Elena Horska - prof. Dr. Ing., Dean Faculty of Economics and 

Management Slovak University of Agriculture in 

Nitra, Slovak Republic; 

Arnošt Motyčka  - doc. Ing., CSc., Dean Faculty of Business and 

Economics at Mendel University in Brno, Czech 

Republic. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

14 квітня (четвер) 

09.00-11.00 – розміщення та реєстрація 

11.00-12.30 – пленарне засідання 

12.30-13.00 – кава-брейк 

13.00-17.00 – робота напрямів 

15 квітня (п’ятниця) 
10.00-14.00 – продовження роботи напрямів 

14.00-14.30 – кава-брейк 

14.30-15.00 – підведення підсумків 

15.00-17.30 – від’їзд учасників конференції 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

14 апреля (четверг) 
09.00-11.00 – размещение и регистрация 

11.00-12.30 – пленарное заседание 

12.30-13.00 – кофе-брейк 

13.00-17.00 – работа направлений 

15 апреля (пятница) 
10.00-14.00 – продолжение работы направлений 

14.00-14.30 – кофе-брейк 

14.30-15.00 – подведение итогов 

15.00-17.30 – отъезд участников конференции 

 

ORDER OF THE CONFERENCE 

April 14th ( Thursday) 

09.00-11.00 – accommodation and registration 

11.00-12.30 – plenary session 

12.30-13.00 – coffee break 

13.00-17.00 – conference sessions 

April 15th ( Friday) 

10.00-14.00 – conference sessions 

14.00-14.30 – coffee break 

14.30-15.00 – summing-up of the conference 

15.00-17.30 – departure of participants 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(Читальний зал інституту) 

Відкриття конференції  

Вступне слово: 

Лукач 

Василь Степанович  

- к.пед.н., доцент, заслужений працівник народної освіти 

України, відмінник аграрної освіти України, директор 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

ДОПОВІДІ: 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ДО 2020 РОКУ: 

ВИКЛИКИ ЗБАЛАНСОВАНОСТ 

Кваша Сергій 

Миколайович 

- д.е.н., професор, академік Національної академії аграрних 

наук, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з 

навчальної і виховної роботи Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Хоботня Сергій 

Володимирович 

- директор Департаменту агропромислового розвитку 

Чернігівської обласної державної адміністрації 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАВЧАЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО 2020 РОКУ 

В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ФІНАСУВАННЯ 

Лукач 

Василь Степанович  

- к.пед.н., доцент, заслужений працівник народної освіти 

України, відмінник аграрної освіти України, директор 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

 

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ОБ’ЄДНАННІ 

БІЗНЕСУ АБО ПРИДБАННІ АКТИВУ 

Камінська 

Тетяна Григорівна 

- д.е.н., професор, ректор Київського кооперативного 

інституту бізнесу і права 

 

ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Талавиря 

Микола Петрович 

- д.е.н., професор, директор НДІ економіки та менеджменту 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ЯК ОДИН ІЗ ВИЗНАЧАЛЬНИХ НАПРЯМКІВ АКТИВІЗАЦІЇ ЇХНЬОГО 

РОЗВИТКУ 

Барановський 

Микола 

Олександрович 

- д.г.н., професор, завідувач кафедри географії Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 

 

СТРАТЕГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА: ЦІЛІ, 

ПРИЧИНИ, НАПРЯМИ ЗДІЙСНЕННЯ 

Іванько Анатолій 

Васильович 

- к.е.н., доцент, завідувач кафедри аграрної економіки 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
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РОЛЬ ДОРАДНИЦТВА У РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА 

СЕЛІ 

Корінець Роман 

Ярославович  

- президент ВГО «Національна асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України» 

 

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Акулов-Муратов 

Владислав 

Вікторович 

- к.н.держ.упр., докторант Національної академії державного 

управління при Президентові України 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ВИКЛИКИ 

Сараєва Ірина 

Миколаївна 

- к.філос.н, с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Марданов 

Темирбулат 

Камзенович 

- м.э.н., директор Индустриально-экономического колледжа 

имени академика Г.С. Сейткасимова, Республика Казахстан 

 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Мічурін Дмитро 

Олегович 

- голова ГО «Українська асоціація молодих фермерів» 

ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО БРЕНДУ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА У 

СУЧАСНОМУ  БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ  АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

Гонголь Олена 

Сергіївна 

- керівник порталу з пошуку вакансій та резюме у сфері АПК 

- «АГРОКАР’ЄРА» 

 

СКЛАД ТА СТРУКТУРА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Лисак Володимир 

Юрійович 

- к.е.н., доцент, декан економічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

Арпентьева 

Мариям 

Равильевна 

- д.психол.н., доцент, с.н.с. кафедры психологии развития и 

образования Калужского государственного университета 

имени К.Э. Циолковского  
 

QUALITY AND VALUE RELATED ASPECTS OF THE HIGHER EDUCATION: A 

CASE OF THE SLOVAK  UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA 

Elena Horská, - Prof. Dr. Ing., Slovak University of Agriculture in Nitra  
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НАПРЯМ № 1 

«Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого 

економічного розвитку» 

 (аудиторія 123) 
Керівники секції:   

Зборина  

Ирина Михайловна 

- к.э.н., доцент, декан экономического факультета                         

УО «Полесский государственный университет»; 

Царук 

Наталія Георгіївна 

- к.е.н., доцент, декан факультету економіки та 

менеджменту ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут»; 

Секретар секції:   

Овчарик 

Зоряна Дем’янівна 

- к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут». 
 

ДОПОВІДІ 
 

1.  Агеева Анастасия Вячеславовна, студентка УО «Полесский государ-

ственный университет»  

Шейбак Дарья Геннадьевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Дубойская В.П., ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский государст-

венный университет»  

Проблемы и перспективы государственного кредита Республики 

Беларусь 

 

2.  Александров Олександр Миколайович, студент ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Бережняк А.І., асистент кафедри бухгалтерського 

обліку, аналізу та аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Система облікового та аналітичного забезпечення господарської 

діяльності підприємств України 

 

3.  Антоненко Елена Геннадьевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Жук Анна Сергеевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Пригодич И.А., ассистент кафедры финансов 

УО «Полесский государственный университет» 

Совершенствование системы налогообложения Республики 

Беларусь 
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4.  Антонюк Олена Ростиславівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

аудиту Національного університету водного господарства та 

природокористування 

Сучасні тенденції у дослідженні принципу незалежності аудиторів 

 

5.  Бабенко Людмила Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри  обліку 

аудиту та економічного аналізу Університету митної справи та 

фінансів 

Івасюк Анастасія Василівна, студентка Університету митної справи 

та фінансів 

Використання облікової бази для аудиту фінансового результату 

діяльності підприємства 

 

6.  Бектемир Гулбаршын Кенжекаракызы, ст. преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета,аудита и оценки Университета Нархоз 

Государственный аудит – этапы развития в Казахстане 

 

7.  Блищик Виктория Вячеславовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Система управления кредитным риском в банках Республики 

Беларусь 

 

8.  Божко Евгений Николаевич, студент УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Лопух Ю.И., ассистент кафедры банковского 

дела УО «Полесский государственный университет»  

Проблемы формирования ресурсной базы в коммерческих банках 

Республики Беларусь 

 

9.  Божко Екатерина Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Чернорук С.В., ст. преподаватель кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет»  

Развитие страхового рынка в Республике Беларусь 

 

10.  Бойко Валентина Юрьевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Невдах С.В., ст. преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет»  

Этапы планирования аудита 
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11.  Власовец Светлана Владимировна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Чернорук С.В., ст. преподаватель кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет»  

Сбалансированность государственного бюджета Республики 

Беларусь 
 

12.  Володько Людвик Павлович, к.э.н., доцент кафедры высшей 

математики и информационных технологий УО «Полесский 

государственный университет»  

Володько Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

организации производства УО «Полесский государственный 

университет»  

Аналитический инструментарий в управлении предприятием 
 

13.  Володько Павел Людвикович, аспирант Белорусского государствен-

ного университета 

Роль банковской системы в инвестиционном развитии экономики 
 

14.  Волчкевич Юлия Леонидовна, студент УО «Полесский государствен-

ный университет»  

Научный руководитель – Чернорук С.В., ст. преподаватель кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет»  

Оптимизация доходов государственного бюджета 
 

15.  Герасименко Александр Леонидович, студент УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Перспективы развития аудиторской деятельности  
 

16.  Гільорме Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри статистики, 

обліку та економічної інформатики, провідний науковий співробітник 

НДІ енергетики Дніпропетровського національного університету імені 

Олеся Гончара 

Гузєєва Вікторія Олегівна, студентка Дніпропетровського національ-

ного університету імені Олеся Гончара  

Перспективи розвитку аудиту персоналу підприємства 
 

17.  Гончар Анастасия Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Оптимизация структуры доходов и расходов банков Республики 

Беларусь 
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18.  Гриб Алексей Николаевич, студент УО «Полесский государственный 

университет»  

Научный руководитель – Германович Н.Е., ассистент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Доходы республиканского бюджета республики беларусь и пути их 

оптимизации 

 
19.  Гусаревич Наталія Володимирівна, аспірант Київського національ-

ного торговельно-економічного університету 

Бюджетне планування у системі фінансово-економічних відносин 

 
20.  Даужанова Майра Менлибековна, преподаватель экономических 

дисциплин Индустриально-экономического колледжа имени 

Академика Г.С. Сейткасымова 

Особенности государственной финансовой политики в условиях 

современного курса развития экономики Республики Казахстан 

 
21.  Демьяненко Маргарита Сергеевна, к.э.н., доцент заведующий кафед-

рой экономического анализа, финансов и аудита Старооскольского 

технологического института им. А.А. Угарова Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

Полякова Евгения Вячеславовна, к.э.н., ст. преподаватель кафедры 

экономического анализа, финансов и аудита Старооскольского 

технологического института им. А.А. Угарова Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

Причины, сдерживающие развитие банковских инноваций в 

России 

 
22.  Дудка Альона Вікторівна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Овчарик З.Д., к.е.н., доцент кафедри бухгалтер-

ського обліку, аналізу та аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку 

 
23.  Дума Вікторія Леонідівна, аспірант Національного університету 

водного господарства та природокористування 

Податковий потенціал, як складова частина бюджетного 

потенціалу регіону 
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24.  Дурнева Карина Александровна, студентка Старооскольского 

технологического института им. А.А. Угарова Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

Научный руководитель – Найденова Р.И., к.э.н., доцент кафедры 

экономического анализа, финансов и аудита Старооскольского техно-

логического института им. А.А. Угарова Национального исследова-

тельского технологического университета «МИСиС» 

Научный руководитель – Полякова Е.В., к.э.н., ст. преподаватель 

кафедры экономического анализа, финансов и аудита Староосколь-

ского технологического института им. А.А. Угарова Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

Классификация видов прибыли 

 

25.  Евдокимова Ольга Ивановна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Невядовская Александра Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Аудиторский контроль в Республике Беларусь, проблемы и 

перспективы развития 

 

26.  Емельянчик Марина Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н, доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие кредитной системы Республики Беларусь 

 

27.  Зайцева Ольга Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Лягуская Н.В., ст. преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет»  

Рынок обязательного страхования в Республике Беларусь и опыт 

зарубежных стран 

 

28.  Зданович Екатерина Леонидовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие депозитных операций в банках Республики Беларусь 
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29.  Івченко Лариса Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри обліку 

підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Особливості методів складання звіту про рух грошових коштів 

 

30.  Кадет Кристина Викторовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Аудиторская деятельность Республики Беларусь 

 

31.  Кириленко Тетяна Яківна, викладач ВП НУБіП України «Ірпінський 

економічний коледж» 

Особливості визнання  основних засобів у бухгалтерському обліку 

 

32.  Ковриженко Лілія Олександрівна, здобувач Національно академії 

управління 

Проблеми розвитку державних банків в Україні 

 

33.  Колайчук Надежда Фёдоровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Проблемы формирования системы ипотечного кредитования в 

Республике Беларусь 

 

34.  Кононова Елена Александровна, студентка Старооскольского 

технологического института им. А.А. Угарова Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

Научный руководитель – Найденова Р.И., к.э.н, доцент кафедры 

экономического анализа, финансов и аудита Старооскольского 

технологического института им. А.А. Угарова Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

Мониторинг как часть процесса диагностики финансового 

состояния организации 

 

35.  Коровайчик Дарья Андреевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Стемпковская Вероника Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Состояние рынка облигаций в Республике Беларусь 
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36.  Корсун Сергій Іванович, к.психол.н., доцент, професор кафедри 

психології та соціології Університету державної фіскальної служби 

України 

Проблеми податкової системи України 

 

37.  Костенко Олена Анатоліївна, аспірант Університету митної справи 

та фінансів 

Напрями реалізації політики децентралізації в умовах розширення 

прав місцевих органів влади 

 

38.  Костючик Наталия Михайловна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Чернорук С.В., ст. преподаватель кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Динамика ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь 

 

39.  Котковец Ирина Сергеевна, студентка УО «Полесский государствен-

ный университет» 

Научный руководитель – Дубойская В.П., ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский государст-

венный университет» 

Проблема наращивания золотовалютных резервов в Республике 

Беларусь 

 

40.  Ксенжук Ирина Викторовна, студентка УО «Полесский государ-

ственный университет»  

Котыло Татьяна Викторовна, студентка УО «Полесский государ-

ственный университет»  

Тихончук Татьяна Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Ивашевич И.Ф., ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет» 

Аудиторская деятельность в системе финансового контроля как 

инструмента финансовой политики Республики Беларусь 

 

41.  Куцелай Ирина Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Чернорук С.В., ст. преподаватель кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет»  

Денежно-кредитная политика Центрального Банка Республики 

Беларусь 
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42.  Кушніренко Олександр Анатолійович, к.е.н., ст. викладач ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в умовах сталого 

розвитку 

 

43.  Ленчевская Екатерина Вячеславовна, студент УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Чернорук С.В., ст. преподаватель кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Проблемы и перспективы днежно-кредитной политики 

Республики Беларусь 

 

44.  Леоненко Марина Ивановна, студентка УО «Полесский государствен-

ный университет»  

Павлючек Анна Ивановна, студентка УО «Полесский государствен-

ный университет» 

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Анализ уровня государственного долга в Республике Беларусь и 

совершенствование механизмов управления им 

 

45.  Лепеха Олена Володимирівна, студентка ВП НУБіП України 

«Ірпінський економічний коледж» 

Науковий керівник – Литвинець Ю.І., к.е.н., викладач ВП НУБіП 

України «Ірпінський економічний коледж» 

Шляхи удосканалення обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками 

 

46.  Лещинский Николай Сергеевич, студентка УО «Полесский государст-

венный университет» 

Кадет Кристина Викторовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Галкина М.Н., ассистент кафедры бухгал-

терского учета, анализа и аудита УО «Полесский государственный 

университет» 

Роль информационных технологий в бухгалтерском учете 

Республики Беларусь 

 

47.  Макаренко Анна Сергіївна, аспірант Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Електронний облік деревини як шлях адаптації до обліково-

аналітичного забезпечення  сталого лісокористування в Україні 
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48.  Матышевская Кристина Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие интернет-банкинга в Республике Беларусь 

 

49.  Мироненко Виктория Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие деятельности фондов банковского управления в 

Республике Беларусь 

 

50.  Молчан Мария Сергеевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие потребительского кредитования в Республике Беларусь 

 

51.  Мустапаева Нишат Миразовна, магистрант Университета Нархоз 

Научный руководитель – Усенбаев Н.Б., к.ф.-м.н., доцент кафедры 

социально экономических дисциплин Университета Нархоз 

Possible ways of minimization credit risks in commercial bank of 

Kazakhstan 

 

52.  Мясникова Виктория Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие инноваций в банковской деятельности 

 

53.  Наривончик Михаил Леонтьевич, студент УО «Полесский государ-

ственный университет» 

Научный руководитель – Лукашевич В.А., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Учёт расходов на оплату труда в соответствии с МСФО 

 

54.  Невядовская Александра Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Жоголь Т.В., ассистент кафедры банковского 

дела УО «Полесский государственный университет» 

Проблемы и перспективы развития безналичные расчетов 

населения в Республике Беларусь 
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55.  Олещенко Яна Петрівна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Овчарик З.Д., к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Розвиток аудиторської діяльності в Україні 

 

56.  П’янтак Антон Васильович, студент ВП НУБіП України «Боярський 

коледж екології і природних ресурсів» 

Науковий керівник – Пілявоз Ю.В., викладач ВП НУБіП України 

«Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

Регулювання ринку цінних паперів України 

 
57.  Панченко Егор Сергеевич, студент Санкт-Петербургского 

Государственного Экономического Университета 

Гунин Владислав Алексеевич, студент Санкт-Петербургского 

Государственного Экономического Университета 

Научный руководитель – Малецкая И.П., к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Санкт-Петербургского 

Государственного Экономического Университета 

Маржинальный метод учета затрат как аналитический 

инструмент для принятия управленческих решений 

 
58.  Панченко Ольга Дмитрівна, студентка ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Кушніренко О.А., к.е.н., ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Аспекти організації внутрішнього контролю розрахунків за 

податками на сільськогосподарських підприємствах 

 
59.  Плисюк Анастасия Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Поцепня Ирина Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие рынка корпоративных ценных бумаг в Республике 

Беларусь 
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60.  Попова Дарья Владимировна, студентка Старооскольского 

технологического института им. А.А. Угарова Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

Научный руководитель – Демьяненко М.С., к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой экономического анализа, финансов и аудита 

Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова 

Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» 

Теоретические основы формирования кредитного процесса и 

около кредитных отношений 

 

61.  Рахимбекова Насип Талгатовна, преподаватель экономических 

дисциплин Индустриально-экономического колледжа имени 

Академика Г.С. Сейткасымова 

Международные стандарты финансовой отчетности - основа 

устойчивого развития экономики 

 

62.  Романенко Тетяна Василівна, викладач ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Банківська система України: проблеми та перспективи 

 

63.  Романова Диана Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Безналичные расчёты населения, перспективы их развития 

 

64.  Рылач Екатерина Анатольевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Проблемы и пути совершенствования аудиторской деятельности в 

Республике Беларусь 

 

65.  Самойленко Виктория Анатольевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Добрыдень Н.В., преподаватель-стажер 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет» 

Аудиторская деятельность в Республике Беларусь 
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66.  Свердан Михайло Михайлович, к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

обліку та аудиту Університету економіки та права «КРОК» 

Стійкість державних фінансів в контексті макроекономічної 

стабільності 

 

67.  Сергей Вероника Викторовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Валютная политика Республики Беларусь в рамках 

международного сотрудничества 

 

68.  Серебрянський Дмитро Миколайович, к.е.н., доцент, с.н.с., директор 

Науково-дослідного інституту фінансового права Державної 

фіскальної служби України 

Податкові аспекти регулювання ринку металобрухту в Україні 

 

69.  Сидорко Тетяна Вікторівна, студентка ВП НУБіП України 

«Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

Науковий керівник – Тітенко З.М., к.е.н., викладач ВП НУБіП України 

«Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

Розвиток валютного ринку в Україні 

 

70.  Сілецька Наталя Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії та статистики ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 

Основні тенденції та перспективи розвитку ринку цінних паперів 

України 

 

71.  Солодкая Анастасия Владимировна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь: государственное 

регулирование и совершенствование 

 

72.  Солтан Галина Владимировна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Влияние мирового финансового кризиса на экономику Республики 

Беларусь 
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73.  Споровик Анжелика Васильевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Банковское кредитование юридических лиц 

 
74.  Споровик Анжелика Васильевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Хоцевич Екатерина Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Чернорук С.В., ст. преподаватель кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Платежный баланс Республики Беларусь: состояние, методы 

регулирования 

 
75.  Степа Оксана Володимирівна, студентка ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Кушніренко О.А., к.е.н., ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Електронне адміністрування розрахунків за податками: стан та 

перспективи розвитку 

 
76.  Степаненко Ольга Ивановна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Синкевич А.И., ассистент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Оценка инвестиционной активности банков в Республике 

Беларусь 

 
77.  Столяренко Олена Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Вплив факторів нанорівня на економічний розвиток підприємства 

 
78.  Стрельченя Дарья Анатольевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Дубойская В.П., ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет»  

Проблема сбалансированности государственного бюджета 
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79.  Тарасюк Виталина Васильевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Филитович А.В., ассистент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Валютная система Республики Беларусь: проблемы и тенденции 

развития 

 

80.  Телехан Наталья Эдуардовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Добрыдень Н.В., преподаватель-стажер 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет» 

Применение международных стандартов финансовой отчетности в 

Республике Беларусь на современном этапе 

 

81.  Тітенко Зоя Миколаївна, к.е.н., викладач ВП НУБіП України 

«Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

Економічні передумови функціонування фінансового ринку в 

Україні 

 

82.  Тулеев Нурасыл Айдарханович, студент Шымкентского универстета 

Научный руководитель – Умбеталиева А.Д., д.э.н., профессор, 

руководитель Департамента государственных доходов по Южно-

Казахстанской области Комитета государственных доходов 

Министрства финансов Республики Казахстан 

Проблемы налогообложения в республике Казахстан и пути их 

решения 

 

83.  Турлыгазиев Канат Сакенович, докторант Университета Нархоз 

Система финансового контроля Республики Казахстан 

 

84.  Филонова Анна Юрьевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет»  

Научный руководитель – Чернорук С.В., ст. преподаватель кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет»  

Банковские риски 

 

85.  Хоцевич Екатерина Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Структура государственного бюджета и особенности его 

формирования в Беларуси 
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86.  Хрещик Валерия Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Деятельность Всемирного банка в Республике Беларусь 

 

87.  Царук Наталія Георгіївна, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, аналізу та аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут 

Оподаткування аграрних формувань України: оцінка і 

перспективи 

 

88.  Чепік Руслан Віталійович, студент ВП НУБіП України «Боярський 

коледж екології і природних ресурсів» 

Науковий керівник – Пілявоз Ю.В., викладач ВП НУБіП України 

«Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

Розвиток та перспективи аудиторської діяльності в Україні 

 

89.  Черкасова Карина Леонидовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Реализация программ лояльности в банковском секторе 

Республики Беларусь 

 

90.  Чех Артем Витальевич, студент УО «Полесский государственный 

университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н, доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Влияние интеграции в ЕЭП на платежный баланс Республики 

Беларусь 

 

91.  Шалаева Наталия Александровна, студентка Старооскольского 

технологического института им. А.А. Угарова Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

Научный руководитель – Найденова Р.И., к.э.н, доцент кафедры 

экономического анализа, финансов и аудита Старооскольского 

технологического института им. А.А. Угарова Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

Маркетинг как инструмент развития банковского 

предпринимательства 

 



Міжнародна науково-практична конференція 
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92.  Шалдаева Лариса Ивановна, ст. преподаватель кафедры агробизнеса 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Правовая природа и функции электронных денег  

 

93.  Шаплыко Александра Дмитриевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Системы электронных денег в Республике Беларусь 

 

94.  Шушко Вероника Валерьевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Ковальчук Наталья Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Пути повышения эффективности расходов и формирования 

доходов бюджета Брестской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень напряму № 1 

 «Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення  сталого 

економічного розвитку» 

Підведення підсумків 
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НАПРЯМ № 2 

 «Економіка і управління підприємством, галуззю та регіоном» 

(аудиторія 133) 
Керівники секції:   

Великоборец 

Наталья Владимировна 

- к.э.н., доцент, декан факультета бухгалтерского 

учета УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

Іванько 

Анатолій Васильович 

 

- к.е.н., доцент, завідувач кафедри аграрної 

економіки ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут»; 

Секретар секції:   

Лимар Валерія 

Валеріївна 

- к.е.н., ст. викладач кафедри аграрної економіки 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут». 

ДОПОВІДІ 

1.  Ozharovskyi Oleh, PhD student of Cracow university of economics 

Benefits and cost of integration of european energy market 

 

2.  Sidniaieva Kateryna, student of International Business College Hetzendorf  

Supervisor –  Mag. Gerlinde Weber – Haller, International Business College 

Hetzendorf  

Analyse und Verbesserung des Marketingkonzepts sowie Planung des 

Einstiegs in einen Auslandsmarkt für Estland  

(Analysis and improvement of the marketing concept and planning of 

entering to foreign market for Estonia) 

 

3.  Skrzyszewska Katarzyna, Warsaw University of Life Sciences  

Skudlarski Jacek, Warsaw University of Life Sciences  

The role of controlling in production management 

 

4.  Surovcová Petra, Mendel University, Brno 

Zezula Michal, Mendel University, Brno 

Ecotourism on the example of environmental activities at municipal 

level: hostětín 
 

5.  Абдиев Болат Азимбекович, к.т.н., доцент Казахского экономического 

университета им. Т.Рыскулова 

Мадиярова Куралай Зейноллаевна к.э.н., доцент Казахского 

экономического университета им. Т.Рыскулова 

Ежебеков Манат Анарбекович, ст. преподаватель Казахского 

экономического университета им. Т. Рыскулова 

Корреляционно-регрессионная модель урожайности зерновых 

культур (на примере «Племзавода Алматы» Талгарского района 

Алматинской области) 
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6.  Акулич Олеся Михайловна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Белко Юлия Григорьевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры финансов 

УО «Полесский государственный университет» 

Перспективы развития химической и нефтехимической 

промышленности Республики Беларусь 
 

7.  Алешкевич Ольга Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Ребковец Виктория Васильевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Лягуская Н.В., ст. преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет»  

Глобализация мировой экономики 
 

8.  Артеменко Александр Михайлович, к.э.н., доцент кафедры управления 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Артеменко Светлана Ивановна, ст. преподаватель кафедры 

маркетинга УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Методика оценки инновационного продукта 
 

9.  Артишевская Кристина Игоревна, студентка УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Научный руководитель – Артеменко С.И., ст. преподаватель кафедры 

маркетинга УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Анализ рынка кондитерских изделий в Республике Беларусь 
 

10.  Арцеминюк Олеся Миколаївна, студентка Університету митної справи 

та фінансів 

Науковий керівник – Ватченко О.Б., к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємств Університету митної справи та фінансів 

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємства 
 

11.  Бань Анастасия Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Васильева Кристина Андреевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Ивашевич И.Ф., ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет» 

Внешний валовый долг Республики Беларусь 
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12.  Баус Мария Сергеевна, студентка Национального исследовательского 

Томского политехнического университета  

Научный руководитель – Сырямкин В.И., д.т.н., профессор кафедры 

интегрированных компьютерных систем управления Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

Применение принципов системного анализа для эффективного 

управления малым предприятием 

 
13.  Баус Станислав Сергеевич, магистрант Национального 

исследовательского Томского политехнического университета  

Научный руководитель – Сырямкин В.И., д.т.н., профессор кафедры 

интегрированных компьютерных систем управления Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

Интеллектуальная система для анализа макроэкономического 

состояния региона и стратегического планирования  

 
14.  Беккулиева Бахыт Молдасалиевна, к.т.н., доцент Университета 

Нархоз 

Роль CRM – концепции в управлении сбытом 

 
15.  Богач Лариса Володимирівна, к.е.н., ст. викладач кафедри глобальної 

економіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Особливості формування ринку землі в Україні 

 
16.  Богданович Светлана Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Трухоновец Е.Н., асистент кафедры 

менеджмента и маркетинга УО «Полесский государственный 

университет» 

Обеспечение развития предпринимательских структур в 

посткризисный период 

 
17.  Вакулина Вера Ивановна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Чмыр Н.Н., ст. преподаватель кафедры 

экономики и организации производства УО «Полесский 

государственный университет» 

Перспективы развития транспортной логистики для 

промышленных предприятий в Республике Беларусь 
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18.  Вакулина Надежда Ивановна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Друк В.Ю., к.э.н., доцент кафедры экономики 

и организации производства УО «Полесский государственный 

университет» 

Особенности внешнеторговой деятельности в Республике Беларусь 

 

19.  Величко Оксана Василівна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства ім. проф. І.Н. Романенка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Економічний потенціал сільськогосподарських підприємств:     

наукові підходи до трактування 
 

20.  Вербицька Галина Любомирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Методи маркетингових досліджень інновацій 
 

21.   Веретельник Олександра Олександрівна, студентка 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

Науковий керівник – Бесчастна Д.О., викладач кафедри статистики, 

обліку та економічної інформатики Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара 

Обґрунтування маркетингової стратегії суб’єктів ринку 

авіаперевезень 
 

22.  Власенко Дмитро Олександрович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного 

унверситету 

Cучасні аспекти саморегулювання діяльності автомобільного 

транспорту 
 

23.  Войцеховська Вікторія Олександрівна, студентка ВП НУБіП України 

«Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

Науковий керівник – Пілявоз Ю.В., викладач ВП НУБіП України 

«Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

Реалії малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи 

 

24.  Волосюк Маргарита Юрьевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Кривецкая А.С., ассистент кафедры 

менеджмента и маркетинга УО «Полесский государственный 

университет» 

Использование компьютерных технологий интеллектуальной 

поддержки принятия управленческих решений на предприятии 
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25.  Гапанович Ольга Геннадьевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Проблемы и перспективы вступления Республики Беларусь в 

Всемирную торговую организацию 

 
26.  Гвозд Наталия Анатольевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Володько О.В., к.э.н., доцент кафедры 

экономики и организации производства УО «Полесский 

государственный университет» 

Анализ и оптимальные пути решения ремонтного бизнеса ЧТПУП 

«ЛенжданЕвроТранс» 

 
27.  Гончарик Екатерина Викторовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Оффшорные зоны мира 

 
28.  Горбарук Татьяна Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Филитович А.В., ассистент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Особенности интеграции Республики Беларусь в мировую 

экономику на современном этапе 

 
29.  Гребеннікова Альона Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

праці та розвитку сільських територій Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Інноваційна стратегія розвитку агробізнесу 

 
30.  Гриценко Анна Сергіївна, аспірант Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Наукові основи сутності економічної безпеки підприємства 

 

31.  Гуцул Тетяна Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства ім. проф. І.Н. Романенка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Виробництво молока в господарствах населення 
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32.  Даценко Ірина Миколаївна, аспірант Національного університету 

біоресурсів і природокористуванн  

Методологічні підходи визначення економічної ефективності 

інвестицій сільськогосподарськими підприємствами  

 
33.  Дзюба Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри економіки праці та 

розвитку сільських територій Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Сучасний стан продовольчої безпеки України 

 
34.  Дібрівський Віталій Ігорович, студент Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

Науковий керівник – Чміль Г.Л., к.е.н., ст. викладач кафедри 

маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

Формування маркетингової стратегії підприємства 

 
35.  Добрівська Мар’яна Володимирівна, аспірант Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Біоекономіка в ЄС 

 
36.  Дорощук Мария Викторовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Наумчик Анастасия Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры финансов 

УО «Полесский государственный университет» 

Анализ экспортно-импортных операций республики Беларусь. 

Поддержка экспортёров и защита отечественных 

товаропроизводителей 

  

37.  Дубок Анна Сергіївна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Македон Г.М., асистент кафедри аграрної 

економіки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Пріоритети інвестування розвитку аграрного сектору економіки 

України в умовах військових подій 

 

38.  Дуга Вікторія Олександрівна, ст. викладач кафедри менеджменту 

організацій Херсонського інституту Міжрегіональної Академії 

управління персоналом 

Світові тренди та тенденції розвитку вітчизняного агротуризму 
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39.  Дуйсебаева Айжан Матаевна, м.э.н., ст. преподаватель Университета 

Нархоз 

Использование маркетинговых технологий предприятиями малого 

бизнеса для обеспечения конкурентноспособности в условиях 

инновационной экономики 
 

40.  Елшибаев Ракымжан Камытбекулы, к.э.н., доцент кафедры 

экономики Университета Нархоз 

Управление товарной политикой  предприятия 
 

41.  Єлісєєва Оксана Костянтинівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

статистики, обліку та економічної інформатики Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

Матвєєва Наталія Володимирівна, студентка Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

Статистичний аналіз ринку легкових автомобілів України 

 

42.  Заюкова Марина Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

Управління розвитком переробних підприємств в інтеграційних 

умовах 
 

43.  Зглюй Татьяна Владимировна, ст. преподаватель кафедры экономики 

и организации производства УО «Полесский государственный 

университет» 

Зарубежный опыт развития инновационных территориальных 

кластеров 
 

44.  Иембергенова Мадина Мақсатқызы, магистрант Университета Нархоз 

Научный руководитель – Окаев К.О. д.э.н., профессор Университета 

Нархоз 

Проблемы управления техническим уровнем и качеством 

продукции 
 

45.  Йосипенко Олександр Анатолійович, аспірант Київського 

національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана 

Перспективи використання українськими підприємствами 

основних форм міжнародного кредитування 
 

46.  Исаева Ирина Анатольевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Копытовских А.В., к.т.н., доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга УО «Полесский государственный 

университет» 

Реклама в социальных сетях (SMM) как инструмент продвижения 

продукта 
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47.  Іванова Алла Сергіївна, к.е.н., ст. викладач кафедри стратегії 

підприємств Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана 

Класифікація технологій при формуванні конкурентних переваг 

підприємства 
 

48.  Казанджі Альона Вікторівна, аспірант Одеського державного 

аграрного університету 

Організаційна культура як чинник розвитку підприємства 
 

49.  Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, д.е.н., професор, завідувач 

кафедри аграрного консалтингу та сервісу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Бас Оксана Іванівна, здобувач Національного університету біоресурсів 

і природокористування України 

Данилюк Сергій Іванович, здобувач Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Система електронного дорадництва е-Дорада для поширення знань 

і інформації 
 

50.  Катковская Светлана Леонидовна, студентка УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Научный руководитель – Гринберг С.Г., к.э.н., доцент кафедры 

маркетинга УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Разработка маркетинговой стратегии предприятия 
 

51.  Кисель Анастасия Владимировна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Грудницкая Екатерина Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Грабар Р.Н., ст. преподаватель кафедры 

экономики и организации производства УО «Полесский 

государственный университет» 

Оценка производственных и бытовых отходов в Республике 

Беларусь 
 

52.  Козак Людмила Степанівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки Національного транспортного університету 

Планування витрат підприємства на рекламу 

 

53.  Колодей Оксана Геннадьевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Чернорук С.В., ст. преподаватель кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Лизинговая деятельность в Республике Беларусь 
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54.  Конончук Екатерина Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Дубойская В.П., ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет»  

Антимонопольная политика Республики Беларусь на современном 

этапе развития 

 

55.  Копчинська Ванда Валентинівна, ст. викладач кафедри комп’ютерних 

технологій і моделювання систем Житомирського національного 
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економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Зв'язок регіонального управління з регіональною політикою 

 

102.  Рахмаева Алина Рафаиловна, студентка Башкирского государ-

ственного университета 

Научный руководитель – Рабцевич А.А., ассистент Башкирского 

государственного университета 

Использование концепций экономической динамики в современной 

науке 

 

103.  Рибчинська Ольга Ромуальдівна, аспірант Львівської Комерційної 

Академії 

Сталий розвиток України як шлях подолання енергетичної кризи 

 

104.  Ровгейша Виктория Анатольевна, студентка УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Научный руководитель – Артеменко С.И., ст. преподаватель кафедры 

маркетинга УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Анализ конкурсов брендов Республики Беларусь и Украины 

 

105.  Ромашко Татьяна Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Участие Республики Беларусь в международном движении 

капитала 

 

106.  Руснак Алла Валентинівна, д.е.н., доцент, професор кафедри 

економіки підприємства ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 

Priority areas of sustainable development of the rural regions of Ukraine 

 
107.  Савлевич Татьяна Михайловна, студентка УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Научный руководитель – Артеменко С.И., ст. преподаватель кафедры 

маркетинга УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Анализ ценовой политики предприятий хлебопекарной отрасли 

Республики Беларусь 
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108.  Савченко Володимир Федорович, д.е.н., професор кафедри економічної 

теорії Чернігівського національного технологічного університету 

Гривко Сергій Дмитрович, аспірант д.е.н., професор Чернігівського 

національного технологічного університету 

Інноваційний розвиток України як фактор входження до 

європейської спільноти  

 

109.  Самайчук Світлана Іванівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

економічної теорії та статистики ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

Методи оцінки економічної стійкості сільськогосподарських 

підприємств 

 

110.  Самосюк Анастасия Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Международная торговля Республики Беларусь 

 

111.  Сафи Риана Омаровна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Филитович А.В., ассистент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Инвестиционный климат Республики Беларусь 

 

112.  Смагулова Шолпан Асылхановна, д.э.н., профессор Университета 

Нархоз 

Ахметова Малика, магистрант Университета Нархоз 

Организация и развитие продовольственной безопасности 

Казахстана 

 

113.  Соболева Валерия Игоревна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Филитович А.В., ассистент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Развитие внешнеторговых связей Республики Беларусь 

 

114.  Станько Анастасия Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Филитович А.В., ассистент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Продовольственная проблема в развивающихся странах как одна 

из глобальных социально-экономических проблем 
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115.  Степасюк Людмила Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства ім. проф. І.Н. Романенка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Економічні чинники формування ефективного виробництва 

яловичини 

 

116.  Стукан Тетяна Миколаївна, фахівець II категорії ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» 

Ефективність діяльності агарних підприємств як складова 

забезпечення їх конкурентоспроможного розвитку 
 

117.  Тимчишина Лілія Михайлівна, студентка Запорізького національного 

університету 

Науковий керівник – Гуржій Н.М., д.е.н., доцент, професор кафедри мене-

джменту організацій і логістики Запорізького національного університету 

Инновационные процессы в Украине: проблемы и решения 
 

118.  Токарева Елена Геннадьевна, МВА, старший преподаватель 

Университета Нархоз 

Ергалиев Канат Раимханович, к.э.н., доцент Университета Нархоз 

Эффективность корпоративного управления в бизнесе 
 

119.  Томашевська Ольга Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства ім. проф. І.Н. Романенка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Окремі аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в умовах 

сьогодення 
 

120.  Трохимик Дарья Геннадьевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н, доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие лизинга в Республике Беларусь 
 

121.  Турчіна Світлана Григорівна, к.е.н., доцент кафедри Менеджменту 

ЗЕД та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету 

Управління змінами як основа розвитку підприємства 
 

122.  Тюшкевич Ольга Васильевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Дубойская В.П., ассистент кафедры бухгал-

терского учета, анализа и аудита УО «Полесский государственный уни-

верситет»  

Взаимодействие Республики Беларусь с международными 

финансовыми организациями 
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123.  Усенко Олександр Олександрович, студент ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Бережняк А.І., асистент кафедри бухгалтерського 

обліку, аналізу та аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні 

 

124.  Усович Сергей Александрович, студент УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Состояние и основные направления совершенствования 

инвестиционной деятельности в Республике Беларусь 

 

125.  Федуняк Ігор Осипович, к.е.н., доцент кафедри  економіки 

підприємства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 

інститут» 

Федуняк Тетяна Валеріївна, асистент кафедри економіки підприємства 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

Використання державних інструментів для регулювання аграрного 

ринку 

 

126.  Холоменюк Інна Миколаївна, ст. викладач кафедри менеджменту 

Черкаського державного технологічного університету 

Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні 

 

127.  Чередніченко Олена Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри економіки 

підприємства ім. проф. І.Н. Романенка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Шкурат Ірина Вікторівна, студентка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Сучасний стан ринку кукурудзи на зерно в Україні 

 

128.  Чернишова Анастасія Валеріївна, студентка Одеського національного 

політехнічного університету 

Науковий керівник – Заєць М.А., к.е.н., професор кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності  Одеського 

національного політехнічного університету 

Проблеми та перспективи виходу на зовнішні ринку підприємств 

України 

 

129.  Чуева Алия Нурбековна, м.э.н., преподаватель Университета Нархоз 

Тренды кластерных исследований в современных условиях 

развития мировой экономики знаний 
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130.  Шайхина Альмира Бахытжановна, преподаватель специальных 

дисциплин первой категории Индустриально-экономического колледжа 

имени академика Г.С.Сейткасимова 

Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан 

 
131.  Шаповал Сергій Вікторович, студент ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Македон Г.М., асистент кафедри аграрної 

економіки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Перспективи розвитку зеленого туризму в Чернігівській області 

 
132.  Шарапенда Диана Владимировна, студентка Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии 

Научный руководитель – Артеменко С.И., ст. преподаватель кафедры 

маркетинга Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии 

Исследование емкости рынка мясной продукции в Республике 

Беларусь 

 
133.  Шафранская Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, декан экономического 

факультета УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Один из подходов к анализу использования ресурсов 

сельскохозяйственных организаций 

 
134.  Шафранский Иван Николаевич, аспирант УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Основные подходы к определению категории 

«конкурентоспособность продукции» 

 
135.  Шелест Марина Ивановна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Дубойская В.П., ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет»  

Перспективы экономического роста Республики Беларусь 

 

136.  Шорохова Аліна Вікторівна, аспірант Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Ефективність використання земельного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств 
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137.  Шульган Наталья Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Копытовских А.В., к.т.н., доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга УО «Полесский государственный 

университет» 

Маркетинг в повседневной жизни 

 

138.  Шутова Светлана Викторовна, ст. преподаватель кафедры 

агробизнеса УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Международный механизм сотрудничества в технологических 

платформах 

 

139.  Щербан Тетяна Дмитрівна, д.психол.н., професор, ректор 

Мукачівського державного університету  

Гоблик Володимир Васильович, д.е.н., доцент, перший проректор  

Мукачівського державного університету 

Ведення прикордонної торгівлі в прикордонному  регіоні: досвід та 

перспективи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень напряму № 2 

 «Економіка і управління підприємством, галуззю та регіоном» 

Підведення підсумків 
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НАПРЯМ № 3 

 «Соціальний аспект розвитку національного господарства» 

(читальний зал інституту) 
Керівники секції:   

Марданов 

Темирбулат Камзенович 

- магистр экономических наук, директор 

Индустриально-экономического колледжа 

имени академика Г.С. Сейткасимова; 

Литовченко 

Віктор Петрович 

- к.філос.н., доцент, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут»; 

Секретар секції:   

Хомич 

Вікторія Іванівна 

- к.філол.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут». 

ДОПОВІДІ 

1.  Brisc Monica Ramona Claudia, English high school teacher of  National 

College Teodor Nes , Salonta, Bihor 

Serfezeu Florica Narcisa, school teacher of Secondary School nr 16 Oradea 

Problems of population and demography in the western part of Romania 
 

2.  Neaga Florica Maria, accounting  high school teacher of technological high 

school nr 1 Salonta, Bihor  

Application in Accounting Firms in the Technology High School Nr. 1 

Salonta, Bihor County, Romania.  

 

3.  Багнюк Валерій Володимирович, студент ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Литовченко В.П., к.філос.н., доцент, завідувач 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Україна на шляху глобалізації освітнього простору 
 

4.  Бахур Елизавета Павловна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Проблема безработицы в странах с разным уровнем экономики 
 

5.  Белко Юлия Григорьевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Лягуская Н.В., ст. преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет»  

Анализ среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь за 

2011-2015 гг. 
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6.  Белковская Татьяна Владимировна, студентка Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии 

Научный руководитель – Пушко Н.В., к.э.н., доцент кафедры права 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 

Проблема закрепления прав и обязанностей субъектов предпри-ни-

мательской деятельности в за-конодательстве Республики Бела-русь 

  

7.  Бережняк Анна Іванівна, асистент кафедри бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Модульно-рейтингова технологія навчання при викладанні 

дисциплін 

 

8.  Болтаева Айгерим Алайдаровна, докторант PhD  Университета Нархоз 

Механизм реализации социальной ответственности бизнеса 

 

9.  Брень Янина Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Сравнительный анализ законодательства стран-участниц Единого 

экономического пространства в области предпринимательской 

деятельности 
 

10.  Валієва Каріна Ібрагімівна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 
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56.  Оганезова Анна Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і 

економіки в сімейній медицині Харківської медичної академії 

післядипломної освіти 

Служба охорони здоров’я за місцем роботи як форма корпоративної 

соціальної відповідальності 
 

57.  Олещенко Яна Петрівна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Грабовецький О.І., ст. викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Правове регулювання економічних процесів 
 

58.  Олійник Наталія Сергіївна, студентка ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Грабовецький О.І., ст. викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Правове регулювання ринку цінних паперів 
 

59.  Онищенко Наталія Василівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та 

менеджменту Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Кім Людмила Сунченівна, студентка Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

Сучасні механізми підвищення якості управління у ВНЗ 
 

60.  Оніщенко Анна Олегівна, студентка Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Науковий керівник – Прощаликіна А.М., к.е.н., доцент кафедри 

економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Правове регулювання пенсійного забезпечення як основної форми 

соціального захисту 
 

61.  Павленя Елена Викторовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Ивашевич И.Ф., ассистент кафедры бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита УО «Полесский государственный университет» 

Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь 
 

62.  Пазич Наталія Вікторівна, студентка ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Грабовецький О.І., ст. викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Правове регулювання злочинності у сфері економіки України 
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63.  Петровец Анна Андреевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Лягуская Н.В., ст. преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Полесский 

государственный университет»  

Влияние состояния платежного баланса на денежные доходы 

населения 

 
64.  Поляченко Анна Васильевна, студентка Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии 

Научный руководитель – Рылко Е.И., ст. преподаватель кафедры права 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 

Правоспособность юридических лиц в гражданском праве 

Республики Беларусь 

 

65.  Пушко Наталья Вячеславовна, к.э.н., доцент кафедры права 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 

Транспортная доступность сельского поселения как социальный 

стимул для механизаторов в Могилевском регионе 
 

66.  Радько Наталья Михайловна, м.э.н., главный специалист Центра 

исследований и организации НИР Университета «Нархоз», г.Алматы 

Роль стратегического управления вузом при реформировании 

системы высшего образования 

 
67.  Рак Юлія Тарасівна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Сидорович О.С., к.і.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Проблема адаптації першокурсника ВНЗ (вищого навчального 

закладу) 

 

68.  Сагитова Гульсим Кадыровна, ст. преподаватель Университета Нархоз 

Мухамеджанова Гульнар Сайлаубаевна, старший преподаватель 

кафедры «Прикладная информатика» Университета «Нархоз» 

Виртуальная лаборатория как средство повышения качества 

образования студентов 

 
69.  Садыков Азамат Аскарович, м.э.н., преподаватель Университета 

«Нархоз», г.Алматы 

Человеческий капитал как основополагающий фактор 

экономического роста Казахстана 
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70.  Северцова Татьяна Вячеславовна, ст. преподаватель кафедры права 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  

О защите прав женщин в случае расторжения трудовых договоров 

по инициативе нанимателя в Республике Беларусь и в Украине 
 

71.  Сидорович Олександр Сергійович, к.і.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Споживча кооперація УРСР в контексті подолання продовольчого 

дефіциту у післявоєнний період 
 

72.  Смагулова Аида Асхатовна, студентка Индустриально-экономического 

колледжа имени академика Г.С. Сейткасимова 

Научный руководитель – Байгенжина Р.Б., преподаватель Индустриаль-

но-экономического колледжа имени академика Г.С. Сейткасимова 

Expo – 2017. Энергия будущего 
 

73.  Смагулова Шолпан Асылхановна, д.э.н., профессор Университета 

Нархоз 

Спанкулова Лаззат Сеитказиевна, д.э.н., профессор Университета 

Нархоз 

Ахметова Малика, магистрант Университета Нархоз 

Развитие социальной политики в Казахстане 
 

74.  Столбова Мария Юрьевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Международная трудовая миграция населения Республики 

Беларусь 
 

75.  Степанов Євгеній Вікторович, студент ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Толочко С.В., к.пед.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Етичні засади спілкування з іноземцями в контексті європейської 

інтеграції України 
 

76.  Стрижич Оксана Олеговна, студентка УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Совик Л.Е., д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой экономики и организации производства УО «Полесский 

государственный университет»  

Правовые аспекты регулирования ремесленной деятельности в 

Республике Беларусь 
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77.  Тогжанова Ляйла Кенжегалиевна, к.п.н., и.о. доцента, заведующая 

кафедры казахского и русского языков Университет Нархоз 

Об использовании текстоориентированного подхода при обучении 

русскому языку в экономическом вузе 

 
78.  Толочко Світлана Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, заступник директора з навчально-виховної 

роботи ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Забезпечення якості надання освітніх послуг вищими навчальними 

закладами України в умовах набуття чинності Закону «Про вищу 

освіту»: досвід та інновації 

 
79.  Трушко Вероника Андреевна, студентка УО «Полесский государ-

ственный университет»  

Научный руководитель – Паршутич О.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории УО «Полесский государственный университет» 

Проблема занятости и безработицы в мире 

 
80.  Усович Сергей Александрович, студент УО «Полесский государ-

ственный университет»  

Романович Владислав Александрович, студент УО «Полесский 

государственный университет»  

Научный руководитель – Германович Н.Е., ассистент кафедры финансов 

УО «Полесский государственный университет» 

Пенсионные фонды: зарубежный опыт развития и перспективы его 

использования в Республике Беларусь 

 
81.  Федоренко Аліна Іванівна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Науковий керівник – Хомич В.І., к.філол.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Новітні аспекти у формуванні комунікативних компетенцій 

обліковця 

 
82.  Фисун Роман Александрович, студент УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Научный руководитель – Рылко Е.И., ст. преподаватель кафедры права 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Проблемы правового регулирования осуществления предприни-

мательской деятельности некоммерческими организациями в 

Республике Беларусь 
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83.  Хоменюк Анастасія Миколаївна, студентка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Науковий керівник – Хомич В.І., к.філол.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Сучасні вимоги до менеджерів  
 

84.  Черба Віта Миколаївна, к.н.держ.упр., доцент кафедри економічної 

теорії Університету митної справи та фінансів 

Тристан Вікторія  Романівна , студентка Університету митної справи 

та фінансів 

Лаптєв Ілля Олександрович, студент Університету митної справи та 

фінансів 

Проблеми трудової міграції в Україні 
 

85.  Шевченко Наталія Олександрівна, к.і.н., ст. викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Міжнародні студентські програми академічної мобільності, 

навчання та стажування за кордоном  
 

86.  Шкуліпа Артем Сергійович, студент ВП НУБІП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Литовченко В.П., к.філос.н., доцент, завідувач 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Релігійний фактор у формуванні національної ідентичної 

українства 
 

87.  Шушпанов Дмитро Георгійович, к.е.н., доцент, докторант 

Тернопільського національного економічного університету 

Нерівність у здоров’ї населення як демографічна та соціально-

економічна проблема в Україні 
 

88.  Якович Эльвира Петровна, студентка УО «Полесский государственный 

университет»  

Научный руководитель – Бухтик М.И., к.э.н., доцент кафедры финансов 

УО «Полесский государственный университет» 

Проблемы развития пенсионного обеспечения в Республике 

Беларусь и пути его совершенствования 
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