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Шановні 
гості, викладачі, аспіранти, магістранти 

та студенти! 
 

Організаційний комітет міжнародної конференції «Держава, регіони, 
підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні 
аспекти розвитку» яка проводиться ВНЗ «Університетом економіки та права 
«КРОК» спільно з ДНЗ «Інститутом модернізації змісту освіти» (Київ), 
Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej (Польща), IMC 
Fachhochschule Krems (Австрія), Institute of Corporate Security Studies Center for 
Information Security (Словенія), Academia de Studii Economice a Moldovei 
(Молдова), University of National and World Economy (Болгарія), Інститутом 
підприємницької діяльності (Білорусь), Scientific сenter of innovative researches 
(Естонія) вітає Вас та пропонує взяти участь у її роботі. 

 
 

Регламент роботи конференції: 
 

21.11.2019 р. 
9.30-10.00 Реєстрація учасників 
10.00-11.30 Відкриття конференції. Пленарне засідання. 
11.30-12.00 Перерва 
12.00-14.00 Секційні засідання 

22.11.2019 р. 
10.00-12.00 Підведення підсумків. Закриття конференції. 

 
 
 
 

Мета конференції: обговорення актуальних питань розвитку держави, 
регіонів та суб’єктів господарювання. 

 
 
За результатами конференції електронні матеріали апробації результатів 

проведених досліджень викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів 
будуть розміщені на Open Conference Systems (OCS). 

Організаційний комітет залишає за собою право відбору матеріалів, поданих 
до публікації. 

Всім учасникам конференції будуть вручені сертифікати про участь. 
 
 

Сподіваємось на плідну співпрацю 
Бажаємо успіхів! 

 
Оргкомітет  



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
ГОЛОВА: 

Лаптєв С.М. – к.е.н., професор, ректор ВНЗ «Університет економіки та 
права «КРОК».  
 
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ: 

Кучко А.М. – д.ф.-м.н., професор, перший проректор ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК». 

Сідак В.С. – д.і.н., к.ю.н., професор, член-кореспондент НАПН України, 
радник ректора з наукової роботи ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК». 

Мігус І.П. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК». 

Ткач Д.І. - д.політ.н., к.і.н., професор, проректор з міжнародних зв’язків, 
завідувач кафедри міжнародних відносин та журналістики  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Літвін Н.М. – к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 
(навчальна робота) ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Наконечна Н.В. – к.психол.н., проректор з науково-педагогічної роботи 
(корпоративне управління) ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Гіжевський В.К. – к.ю.н., професор, проректор ВНЗ «Університет 
економіки та права КРОК». 
 
СЕКРЕТАР: 

Коваль Я.С. – к.н.держ.упр., доцент кафедри управління фінансово-
економічною безпекою, начальник відділу аспірантури та докторантури  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 
 
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:  

Алькема В.Г. – д.е.н., професор, завідувач  кафедри управлінських 
технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Горбачук О.І. – к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин, заступник завідувача кафедри міжнародних економічних відносин 
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Грушко В.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки 
та  фінансів ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Захаров О.І. – к.е.н., професор, директор Навчально-наукового Інституту 
менеджменту безпеки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Кахута Н.Д. – к.ф.-м.н., доцент, декан факультету економіки та 
підприємництва ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Лоліна Н.Д. - к.мист.н., доцент, завідувач кафедри дизайну  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Мелько Л.Ф. – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри туризму  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Петрова І.Л. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та 
поведінкової економіки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Рач В.А. – д.т.н., професор, директор Навчально-наукового інституту 
інформаційних та комунікаційних технологій ВНЗ «Університет економіки 
та права «КРОК». 



Радіонова І.Ф. - д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та 
прикладної економіки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Россошанська О.В. - д.е.н., доцент, радник ректора, помічник ректора з 
питань дистанційної та заочної освіти, директор Навчально-наукового 
інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Сумбаєва Л.П. – директор Коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Сингаївська І.В. – к.психол.н., доцент, директор Навчально-наукового 
інституту психології, завідувач кафедри психології ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК». 

Сабліна Л.В. – к.мед.н., директор навчально-наукового інституту 
медицини ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Тимчук О.С. – завідувач кафедри комп’ютерних наук  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

Француз А.Й. – д.ю.н., професор, Герой України, декан юридичного 
факультету, завідувач кафедри державно-правових дисциплін  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

 
 
 
  



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
21 листопада 2019 р. 

 
Актова зала  
10 00 – 11 30 Відкриття конференції. Пленарне засідання. 
 

Привітання учасників конференції проректора з наукової роботи професора 
Мігус І.П.  

 

Доповіді (пленарне засідання):  
 

Ткач Д. І.  
д.політ.н., к.і.н., професор, проректор з 
міжнародних зв’язків, завідувач кафедри 
міжнародних відносин та журналістики  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 
Ткач Д. К. 
аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» 
 

Ринок землі в Угорщині – 
уроки для України 

 

Грушко В. І. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри 
національної економіки та  фінансів  
ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» 
Тулуш Л. Д. 
к.е.н., доцент кафедри національної 
економіки та фінансів ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК» 
 

 
Оцінка наслідків відміни 

мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського 
призначення в Україні 

 

Петрова І. Л. 
д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу 
та поведінкової економіки  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 
 

Маркетинг персоналу в 
управлінні організацією 

 

Ляшенко О. М. 
д.е.н., професор, Голова Наглядової ради 
Центру академічної етики та досконалості в 
освіті «Етос» 
 

Управлінський капітал: 
сутність та складові 

 

Артемов В. Ю. 
д.пед.наук, доцент, професор кафедри 
професійної психології та педагогіки 
Національної академії Служби безпеки 
України  
 

Формування ризик-
орієнтованого мислення у 

фахівців недержавних 
безпекових структур 

Поскрипко Ю. А. 
к.е.н., доцент, ВНЗ «Університет економіки та 
права «КРОК» 

Поведінкові компетенції 
менеджерів в управлінні 

проєктами 
 

  



Секція 1. Інформаційні аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств 
та бізнесу 

 
 
Модератор – д.ю.н., професор Француз А. Й. 
Секретар - к.ю.н., доцент Доляновська І. М. 

 
Вальчук В.Д., Румик І.І. Фінансові ресурси підприємства: поняття та джерела 
формування 
Гронський І.О., Маруховський О.О. Перспективи узгодження національно-
державних і корпоративних інтересів за умов зростаючої глобалізації 
Крамар Є.В. Особливості інформаційної економіки України 
Лебедєва М.І., Ромашко О.М. Аспекти відображення доходів діяльності 
підприємства в обліковій політиці за міжнародними стандартами 
Маруховський О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення сучасного стану 
зовнішньополітичних відносин України з ЄС 
Мелащенко О.В., Маруховська-Картунова О.О. Порівняльний аналіз 
передвиборчих програм перших шести кандидатів у президенти України  
2019 року 
Мусієнко М.В., Румик І.І. Розвиток платіжних систем в Україні 
Петриченко А.О., Маруховський О.О. Переваги використання політичними 
лідерами соціальних мереж в Україні 
Репа Т.Ю., Маруховський О.О. Питання інформаційного забезпечення 
суспільства в сучасному світі 
Сарафінас К.Л., Пазєєва Г.М. Оптимізація поставки товару 
Чернозубкін І.О., Добришин Ю.Є., Троцько В.В. Концепція побудови 
електронного освітнього середовища (на прикладі Університету «КРОК») 

 
 
 
  



Секція 2. Суспільно-правові аспекти розвитку держави, регіонів, 
підприємств та бізнесу 

 
 

Модератор – д.ю.н., професор Француз А. Й. 
Секретар - к.ю.н., доцент Доляновська І. М. 

 
Balykina-Halanets L. Features of the constitutional and legal status of parliaments in 
the mixed european republics 
Александрова С.Г. Роль акціонерних товариств в сучасній економіці України 
Бабат О.І. Медіація в Україні 
Бабенко В.В., Гіжевський В.К. Митне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні: історія і сучасність 
Бойко Б.В. Технології штучного інтелекту: сучасний етап технологічного 
прогресу 
Бойченко О.М. Правові основи банківської системи в Україні 
Вашеняк В.О. Рейдерське захоплення, як спосіб привласнення майна 
Верховська А.М., Маруховський О.О. Політико-правові аспекти вирішення 
мовного питання в Україні 
Гольцева А.Ю. Доктрина міжнародного права щодо внутрішньо переміщених 
осіб 
Заремба В.А. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину як один із 
способів сплати аліментів 
Заремба В.А. Юридична відповідальність батьків за несплату чи прострочення 
сплати аліментів: зміни 2017-2018 років 
Кодь В.О. Проблеми застосування законодавства України щодо захисту 
корпоративних прав держави 
Козак А.В., Француз А.Й. Особливості надання послуг з охорони фізичної 
особи або майна суб’єктами підприємницької діяльності в умовах сучасної 
України 
Кондрашов О.Ю., Гіжевський В.К. Особливості використання та шляхи 
імплементації зарубіжного досвіду приватної детективної  діяльності у 
національне законодавство України 
Коновалов О.А. Легалізація приватної детективної діяльності в Україні: 
проблемні питання 
Колесников Л.А. Проблемні аспекти легалізації інституту приватної 
детективної та охоронної діяльності в Україні 
Лазебна К.Ю. Механізми адаптації законодавства України до правової системи 
європейського союзу 
Малий В.В. Порівняльний аналіз правового регулювання діяльності 
холдингових компаній в Україні та федеративній республіці Німеччина 
Наконечна А.В., Петрова І.Л. Формування індивідуальності бренду 
Остролуцький М.В., Гіжевський В.К. Спадковий договір : основи теорії 
Підліснюк Б.Є. Захист прав жінок через громадські організації 
Разумей І.В. Міжнародний тероризм як загроза безпеці в сучасному світі 



Самійленко В., Маруховська-Картунова О.О. Способи урегулювання 
військового конфлікту на сході України 
Степаненко Н.В. Практика Європейського суду з прав людини у справах, 
пов'язаних із захистом прав і свобод дитини 
Тукало Д.Ю., Француз А.Й. Особливості становлення приватної детективної  
діяльності в України  у порівнянні із зарубіжними країнами  
Француз А.Й., Довгань Г.А. Правове регулювання приватної детективної 
(розшукової) діяльності в Україні: стан, проблеми, перспективи 
Шубіна І.А., Корольова В.В. Право на охорону здоров’я та його правова 
природа 
Якименко С.О. Законотворчість в Україні та зарубіжних країнах 
 

 
 
 
  



Секція 3. Соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів, 
підприємств та бізнесу 

 
 

Модератор – д.е.н., професор Грушко В. І. 
Секретар – к.е.н., доцент Румик І. І. 

 
Asare J. Fuzzy estimating of the risks of financing business projects of small and 
medium enterprises based on provisions of behavioral economy: thesis overview 
Anđelković M., Radosavljević D., Lilić V. Necessity of transformation political into 
the economic state 
Denysenko M.P., Seliverstova L.S. Institutional infrastructure of financial support of 
light industry enterprises 
Denysenko M.Р., Kolesnyk Y.V. Increasing the efficiency of foreign economic 
activity of the enterprise 
Ehsan Ebrahim Shirazi, Petrova I. Industry 5.0 for internet marketing technology 
Kislaya T.I. Corporate social responsibility in the enterprise management system: 
theoretical aspects 
Osakwe I. Formation of the project team by the criterion of potential subjective well-
being of the candidates in the project: thesis overview 
Sokol K., Romashko О. Effects of corporate income tax changes on economic 
growth in Ukraine 
Radosavljević D., Anđelković M., Krasulja N. Digitalization of the employment 
process in companies 
Tešanović B., Neševski A., Krmpot V. Certain aspects of economic relations 
between Serbia and Germany 
Tsevukh S.M. Digitalization of national economy in the framework of the increasing 
entrepreneurship opportunities 
Азоян А.А., Лойко Є.М. Особливості просування бізнесу у соціальних мережах 
на прикладі Instagram 
Аллахяров Б.Д., Плетенецька С.М. Ринок цінних паперів: теоретичні та 
практичні аспекти функціонування і розвитку 
Андрєєва В.А. Фактори, що впливають на оцінку нерухомого майна 
Бабій М.С., Штундер І.О. Розробка шляхів підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності промислового підприємства 
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Брезицький Я.Б., Віткін Л.М. Особливості проведення вимірювань 
електричних величин в законодавчо регульованій сфері в  
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» 
Вікторов Б.В. Економічна складова механізму управління мережевими 
підприємствами 



Галецький О.О., Маруховський О.О. Електронне голосування: світовий досвід 
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Грицук О.В., Ромашко О.М. Сучасні стратегії інноваційного розвитку 
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Давиденко А.В., Румик І.І. Необхідність еквайрингу в сучасних умовах 
Дворська С.В. Надійність персоналу в системі економічної безпеки 
Денисенко Є.С., Румик І.І. Особливості управління оборотними та 
необоротними активами підприємства 
Дороніна Н.В., Румик І.І. Фінанси підприємства: планування та управління 
Другова Є.В. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації 
ринку праці 
Задніпровський М.С. Роль держави в регулюванні корпоративних відносин в 
Україні 
Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки учасників судових процесів 
Захарчук С.О., Алькема В.Г. Метрологічне забезпечення теплолічильників 
відповідно до вимог нового закону «Про метрологію та метрологічну 
діяльність»  
Ільгова А.О., Пазєєва Г.М. Становлення дошкільного виховання в Україні 
Ільгова О.В. Розвиток приватних дошкільних закладів освіти: соціально-
економічний аспект 
Ісмаїлов А. Економічна сутність та особливості розвитку лізингу 
Йора Ю.А. Соціальне підприємництво як вектор розвитку економіки сучасного 
типу в Україні 
Кизима С.П., Румик І.І. Детінізація доходів населення країни 
Книш Б.В., Терон І.В. Стратегії позиціонування у сфері послуг 
Кобилянський Є.Є., Петрова І.Л. Сучасні аспекти «Нових медіа» 
Коваленко В.С., Маруховська-Картунова О.О. Соціальна політика та 
механізми її реалізації в Україні 
Коваленко О.С., Штундер І.О. Виведення на ринок нової товарної лінійки 
українського виробника 
Коваль Я.С. Формулювання комплексної системи державної економічної 
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світі та в Україні 
Одягайло Б.М. Особливості маркетингової програми  
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фінансового забеспечення підприємств 
Ткач Д.І., Ткач Д.К. Ринок землі в Угорщині – уроки для України 
Танчик В.І., Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку 
недержавного пенсійного забезпечення в Україні 
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Секція 4. Психологічні аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств 
та бізнесу 

 
 

Модератор - к.психол.н., доцент Сингаївська І.В. 
Секретар - менеджер з адміністративної діяльності Лисенко О.П. 

 
Matskevich L.I., Moiseenok O.V. Regional structure of small and medium business 
in the Republic of Belarus 
Mitnovetska I.I, Abanina H.V. Metaphor as a method of creative self-actualization of 
an individual 
Moyseenok O.V., Yakubovskaya K.A. Competition as a method of psychological 
impact on the staff 
Абаніна Г.В. Наративні практики подолання психотравмуючих впливів 
Алієва Е.Ю., Kossewska I. Знання вчителів Польщі та України про аутизм 
Артемов В.Ю. Формування ризик-орієнтованого мислення у фахівців 
недержавних безпекових структур 
Асланова Л.В., Петрунько О.В. Професійний потенціал загально-освітнього 
закладу з реалізації інклюзивного навчання 
Барбух Ю.В., Сингаївська І.В. Психологічні особливості стосунків батьків з 
дітьми старшого дошкільного віку 
Бойченко Н.Г. Педагогічні умови формування професійної готовності 
майбутніх кризових консультантів для роботи з  вимушеними переселенцями 
(внутрішньо-переміщеними особами) 
Брюховецька О.В. Професійна толерантність керівників як чинник розвитку 
освітніх організацій 
Бурлакова І.А. Тренінгові програми підтримки психічного здоров’я на робочих 
місцях. 
Бурлакова І.А., Шевяков О.В., Шрамко І.А. Моделі та механізми управління 
ефективністю підприємств сфери туризму: роль «Гудвілу» 
Величко І.С., Сингаївська І.В. Проблема співвідношення індивідуальних 
особливостей та харчових звичок особистості 
Винниченко Ю.С., Живоглядов Ю.О. Смисложиттєві орієнтації професійних 
психологів 
Грицик Н.І. Критичне мислення в структурі інформаційної культури 
старшокласників 
Живоглядов Ю.О. Міфотворення як психологічний механізм маніпулятивних 
технологій ЗМІ 
Зубченко В.В. Методологічні засади дослідження співвідношення 
аутентичності та ідентичності в сфері самосвідомості індивідуальності 
Ковалькова Т.О. Особистісно-зорієнтований підхід як пріоритетний у 
навчально-виховному процесі 
Ковалькова Т.О., Вальковська М.О. Вплив соціально-психологічних установок 
на мотивацію до успіху студентів ВНЗ 
 



Кондес Т.В. Психологічна компонента у формуванні адаптації особистості в 
організації 
Кошевенко А.В., Васильченко О.М. Проблема прояву гендерних стереотипів в 
структурі професійної діяльності особистості: теоретичний аналіз 
Махиня В.П., Сингаївська І.В. Причини неуспішності студентів та шляхи їх 
подолання 
Наконечна Н.В. Аспекти розвитку традицій корпоративної культури 
Університету «КРОК» як складова сталого розвитку освітньої організації 
Петрунько О.В. Соціально-психологічні ресурси конкурентоздатності освітніх 
систем 
Радченко Т.О., Васильченко О.М. Дослідження гендерних ролей у соціальній 
психології 
Радчук Г.К., Адамська З.М. Синергетичні вектори трансформації сучасної 
системи освіти 
Самойленко О.С., Абаніна Г.В. Психологічні особливості осіб із хімічною 
залежністю 
Сингаївська І.В. Оцінка професійної успішності викладача закладу вищої 
освіти 
Тарарієва О.О. Соціально-психологічні характеристики інституту сім’ї в 
сучасній Україні 

 
 
 

  



Секція 5. Управлінські аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств 
та бізнесу 

 
 

Модератор – д.е.н., професор Терехов В.І. 
Секретар – к.е.н., доцент Пазєєва Г.М. 
 
Albadrane M., Petrova I.L. Stages of the strategic human resources management 
Ali Abdalqhadr Mohamed Ahmad Historical development of the concept of social 
responsibility 
Elbrahar Abdel Myhamed Axmed Features of exhibition activity in Ukraine 
Olasiuk H. Identifying better marketing efficiency metrics 
Krmpot V., Gajdobranski A. Strategic management as a condition of economic 
development of the republic of Serbia 
Radosavljević M., Anđelković A., Pajić S. Governing a state is similar to managing a 
company 
Safar H., Bielova O. Effective Factors and Barriers to Total Quality Management 
Implementation 
Андрєєва В.А., Шарафадінов Н.C. Стратегія управління витратами в 
забезпеченні діяльності підприємства 
Андрєєва В.А., Полонський А.В. Формування механізму управління капіталом 
на вітчизняних підприємствах 
Бакалінська В.С. Невирішені проблеми менеджменту в розвитку фітнес 
індустрії 
Бєлова О.І. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства 
Бойко І.В., Літвін Н.М. Системний підхід у впроваджені інновацій, задля 
зменшення маркетингових ризиків 
Бойченко Н.Г. Педагогічні умови формування професійної готовності 
майбутніх кризових консультантів для роботи з вимушеними переселенцями 
(внутрішньо-переміщеними особами) 
Болотова Ю.Ю. Управління діяльністю закладом дошкільної освіти: 
інтегративний підхід 
Вакулка А.Є., Грушко В.І. Оцінка вартості підприємства 
Варченко Є.С., Плетенецька С.М. Теоретичні аспекти дослідження 
фінансового стану підприємства 
Гончаров Д.Д. Дослідження підходів до менеджменту ІТ-проектів, як основа 
формування мотиваційного механізму управління командами ІТ проектів 
Гричик Т.М., Алькема В.Г. Застосування реінжинірингу логістичних бізнес 
процесів на підприємствах 
Гузир В.І., Алькема В.Г. Управління логістичними ризиками підприємства 
Гутей С.О., Терехов В.І. Механізм управління інноваційною діяльністю 
підприємств 
Демчук А.І., Алькема В.Г. Формування та економічне обґрунтування 
інноваційної політики промислового підприємства 
Єсюнін С.С., Петрова І.Л. Елементи процесу управління створенням бренду 



Здан Н.В., Петрова І.Л. Мотиваційна складова підвищення ефективності 
діяльності освітніх організацій 
Карпенко З.М., Алькема В.Г. Шкільна автономія як державне право юридичної 
особи 
Кібиш Л.А., Алькема В.Г. Планування процедур забезпечення якості в проектах 
сертифікації колісних транспортних засобів 
Клименко І.Є. Напрями формування державної політики менеджменту та 
маркетингу в галузі фізичної культури і спорту 
Клименко Є.І. Формування ключових компетентностей в учнів нової 
української школи для успішної реалізації в соціумі 
Костіна Л.О., Алькема В.Г. Антикризове управління закладом освіти 
Котюк І.В., Терехов В.І. Інноваційний розвиток промислових підприємств 
івано-франківської області 
Лопатіна О.А. Особливості проведення оцінки відповідності радіообладнання 
в ДП "Укрметртестстандарт" 
Луценко В.Ю., Петрова І.Л. Система стимулювання продажів в системі 
інструментів маркетингових досліджень 
Ляшенко О.М. Управлінський капітал: сутність та складові 
Мазур К.А. Основні функції управлінської діяльності підприємства 
Макаревська А.А. Механізми оптимізації впливу TV реклами: фактори 
позиціонування та розміщення рекламних повідомлень 
Маруховська О.О. Актуалізація та необхідність вивчення логіки як обов’язкової 
навчальної дисципліни для формування загальних компетентностей бакалаврів 
згідно стандартів вищої освіти 2018/2019 рр. 
Мігус І.П., Гребень С.Є. IT-аудит як інструмент оцінювання результатів 
наукової діяльності ЗВО 
Медведєва О.М., Россошанська О.В. Конфігураційний підхід як інструмент 
системного компонента сучасного управлінського мислення 
Микитюк В.В., Алькема В.Г. Управління реалізацією інноваційного проекту 
комунального підприємства 
Морозова Н.Є., Чаюн Н.С. Попередження та подолання конфліктів – необхідні 
вміння для сучасного керівника 
Недавній В.В., Кириченко О.С. Особливості проведення внутрішнього аудиту 
системи управління якістю логістичної компанії 
Охапін А.О. Проблематика удосконалення менеджменту логістичної служби на 
підприємствах будівельної індустрії в Україні 
П’ятничанська Л.М., Алькема В.Г. Теоретичні основи управління 
загальноосвітніми навчальними закладами 
Пазєєва Г.М. Місце приватних дошкільних закладів в системі освіти Україні 
Пекна Г.Б., Николин Б.Б. Теоретичні основи системи управління персоналом 
підприємства 
Пекна Г.Б., Дарага П.А. Формування стратегії управління економічною 
безпекою вітчизняних підприємств 
Пекна Г.Б., Федоренко К.О. Планування бізнес-стратегії компанії системного 
інтегратора 



Петрова І.Л. Маркетинг персоналу в управлінні організацією 
Пігуляк Х.В., Алькема В.Г. Організаційно-економічний механізм інноваційної 
діяльності підприємств 
Побокова Л., Пазєєва Г.М. Сучасний стан транспортно-експедиторських 
Поскрипко Ю.А. Поведінкові компетенції менеджерів в управлінні проєктами 
Рач В.А., Мушинський О.Ю., Кулик О.О. Класифікація підходів до управління 
на основі моделі «Піраміда 3М» 
Руліковська Н.В., Хорошенюк А.П. Е-маркетинг у просуванні освітнього 
продукту 
Савельєв Є.В. Особливості діяльності молодіжних центрів в Естонії 
Сумбаєва Л.П. Управлінсько-правовий аспект закону «Про фахову передвищу 
освіту» 
Сисоліна Н.П., Савеленко Г.В., Нісфоян С.С. Управління ресурсним 
потенціалом виробничого підприємства з використанням методу побудови 
дерева прийняття рішень 
Скирто О.С. Проблеми створення і управління сучасним спортивним клубом 
Тахтаджиєв Д.В. Розроблення та впровадження програми реалізації 
клієнтоорієнтованого підходу в діяльності ПАТ «Запоріжсталь» 
Товкач К.В. Вплив корпоративної культури на ефективність розвитку бізнесу 
Тодорюк Р.В., Терехов В.І. Стратегічне планування інноваційного розвитку 
промислових підприємств: сутність поняття та етапи здійснення 
Томашевська Л.П. Розроблення та впровадження інтегрованої системи 
управління на підприємстві ДП «Укрметртестстандарт» 
Ушакова М.В. Управління фінансовими ресурсами як невід’ємний аспект 
розвитку підприємств 
Федорець С.Б., Сингаївська І.В. Вивчення сучасних вимог до професійних 
компетенцій державних службовців  
Шульга З.В., Петрова І.Л. Комплекс маркетингу в сфері послуг 
Ярова О.А., Терон І.В. Формування емоційної складової бренду 
Яровой Т.С., Круценко В.І. Реалізація управлінських функції в територіальних 
громадах України 
 
 

  



Секція 6. Культурологічні аспекти розвитку держави, регіонів, 
підприємств та бізнесу 

 
 
 

Модератор – д.е.н., професор Терехов В.І. 
Секретар – к.е.н., доцент Пазєєва Г.М. 

 
Агуф О.Б., Лоліна Н.А. Емоційний аспект дизайну та його роль у комунікації 
суспільства 
Воронцова О.М. Фешн промоушн, як інструмент впливу на розвиток сучасної 
бізнес-моделі у сфері дизайну одягу 
Далявська Т.П. Культурна ідентичність держави як наслідок трансформаційних 
державотворчих процесів в епоху глобалізації 
Кириченко О.С. Основні принципи концепції модернізації промисловості 
країни на засадах «Індустрії 4.0» 
Кулик А.В. Функції вхідних груп підприємств торгівлі розташованих в перших 
поверхах житлових будинків 
Папета С.П. Динаміка культурно-мистецьких перетворень в Україні у  
1920-х рр. 
Яків’юк О.І. Декоративні елементи інтер’єру житлових та прибуткових 
будинків другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Секція 7. Туристичні аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств 
та бізнесу 

 
 

Модератор – д.е.н., професор Терехов В.І. 
Секретар – к.е.н., доцент Пазєєва Г.М. 

 
Архіпов В.В. Історична еволюція курортної дієтотерапії 
Гаврилюк С.П. Інноваційні аспекти розвитку туризму в Україні 
Гаврілова Д.О., Мелько Л.Ф. Лікувально-оздоровчий туризм як туристичний 
бренд Чехії 
Дoнцова Т.А., Мелько Л.Ф. Проблеми збереження історичного центру Львова 
як популярного туристичного центру 
Жила Є.В., Мелько Л.Ф. Туристичні райони великої Британії: проблеми та 
перспективи (досвід для України) 
Карюк В.І. Інноваційна складова привабливості туризму в Україні 
Мелько Л.Ф., Коненко О.В. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні як 
туристичний ресурс: сучасний стан та шляхи оптимізації 
Міхо О.І., Пономаренко Д.С. Нормативне регулювання сільського туризму в 
Україні 
Романова М.І. Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська 
столиця» в Батурині: туристичний об'єкт та місце сили 
Смоян Е.А., Сокол Т.Г. Краєзнавчі екскурсії як важлива складова популяризації 
внутрішнього туризму 
Уварова Г.Ш. Рекреаційно-туристичні кластери в Україні: географія і 
перспективи розвитку 
Шевчук Ю.А. Зарубіжний досвід державної підтримки в туристичній галузі 
 
 
 
 
 
  



Секція 8. Наукова секція учнівської молоді  
«Новації соціогуманітарних досліджень сьогодення» 

 в рамках Міжнародної конференції  
«Держава, регіони, підприємництво:  

інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку» 
 

1. Аджієва Еміне, вихованка секції «Кримськотатарська гуманістика» 
відділення іноземної філології та зарубіжної літератури КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді», учениця 10 класу спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 329 «Логос» імені Г. Гонгадзе 

«Збереження нематеріальної культурної спадщини  кримськотатарського 
народу як аспект культурної дипломатії» 

Науковий керівник: Кот Т.Ю., завідувач відділення філософії та 
суспільствознавства, керівник секції «Правознавства» КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» 

2. Арутюнов Юрій, вихованець секції «Філософія» відділення філософії 
та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 
учениця 9 класу ЦТ «Шевченковець» 

«Прояви духовності в історії та сьогоденні» 
Науковий керівник: Гончаренко К.С., кандидат філософських наук, керівник 

секції «Філософія» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська 
Мала академія наук учнівської молоді» 

3. Бабенко Єлизавета, вихованка секції «Педагогіка» відділення 
філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», студентка ІІ курсу Коледжу економіки права та інформаційних 
технологій 

«Нова українська школа та розвиток особистості» 
«Науковий керівник: Карчина Л.Я., завідувач відділу навчально-виховної 

роботи, керівник секції «Педагогіка» КПНЗ «Київська Мала академія наук 
учнівської молоді» 

4.  Бондаренко Валерія, вихованка секції «Педагогіка» відділення 
філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді»,  учениця 11 класу школи I-III ступенів № 111 ім. С.А. Ковпака 

«Впровадження нейролінгвістичного програмування в педагогіці» 
Науковий керівник: Карчина Л.Я., завідувач відділу навчально-виховної 

роботи, керівник секції «Педагогіка» КПНЗ «Київська Мала академія наук 
учнівської молоді» 

5. Бейгель Ілля, вихованець секції «Теологія, релігієзнавства та історії 
релігії» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мaла 
aкaдемiя наук учнівської молоді», учень 9 класу СШ №251 ім. Хо Ши Міна 

«Реформістський іудаїзм в Україні: історія та сучасність» 



Науковий керівник: Нікіфоров К.С., керівник секції «Теологія, релігієзнавства 
та історії релігії» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська 
Мaла aкaдемiя наук учнівської молоді» 

6. Войтюк Дарія, вихованка секції «Правознавство» відділення 
філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», ліцеїст 202 взводу юридичного ліцею імені Ярослава Кондрантьєва 

«Податкова політика держави як елемент національної безпеки» 
Науковий керівник: Кот Т.Ю., завідувач відділення філософії та 

суспільствознавства, керівник секції «Правознавства» КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» 

7. Водарчук Максим, вихованець секції «Теологія, релігієзнавства та 
історії релігії» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мaла 
aкaдемiя наук учнівської молоді», учень 10 класу школи №274 

«Блаженніший Митрополит Володимир: історичний портрет» 
Науковий керівник: Нікіфоров К.С., керівник секції «Теологія, релігієзнавства 

та історії релігії» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська 
Мaла aкaдемiя наук учнівської молоді» 

8. Гуль Павло, вихованець секції «Педагогіка» відділення філософії та 
суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 
учень 10 класу КВЛ імені Івана Богуна 

«Проблеми виховання та розвитку творчої особистості в військових 
навчальних закладах» 

Науковий керівник: Самофалов М.А., кандидат історичних наук, вчитель 
історії КВЛ імені  Івана Богуна 

9. Дмитришин Роман, вихованець секції «Правознавство» відділення 
філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», учень 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи № 297 

«Удосконалення правового методу регулювання в аспекті спрощення умов 
здійснення аквакультури» 

Науковий керівник: Кот Т.Ю., завідувач відділення філософії та 
суспільствознавства, керівник секції «Правознавства» КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» 

10. Жолтецький Ілля, вихованець секції «Теологія, релігієзнавства та 
історії релігії» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мaла 
aкaдемiя наук учнівської молоді», учень 10 класу НВК №167 з поглибленим 
вивченням німецької мови 

«Релігійні образи у творах Дена Брауна» 
Науковий керівник: Нікіфоров К.С., керівник секції «Теологія, релігієзнавства 

та історії релігії» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська 
Мaла aкaдемiя наук учнівської молоді» 



11. Зінченко Софія, учениця 3 курсу (10 клас) Черкаського фізико-
математичного ліцею (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області 

«Зарубіжний досвід фінансового посередництва на ринку страхових послуг» 
Науковий керівник: Шульга В.І., к.е.н., доцент, вчитель фізичної культури 

Черкаського фізико-математичного ліцею (ФІМЛІ) Черкаської міської ради 
Черкаської області. 

12. Караульний Владислав, вихованка секції «Правознавство» 
відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук 
учнівської молоді», учениця 8 класу НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – 
ліцей» №157 

«Захист прав на інтелектуальну власність, як один з важливих інструментів 
регулювання ринкових відносин» 

Науковий керівник: Кот Т.Ю., завідувач відділення філософії та 
суспільствознавства, керівник секції «Правознавства» КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» 

13. Кожушко Андрій, вихованець секції «Педагогіка» відділення 
філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», учень 11 класу КВЛ імені Івана Богуна 

«Правове виховання особистості в сучасному освітньому просторі» 
Науковий керівник: Самофалов М.А., кандидат історичних наук, вчитель 

історії КВЛ імені  Івана Богуна 
14. Кирилов Семен, вихованець секції «Філософія» відділення філософії 

та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 
учень 11 класу СШ І-ІІІ ступенів №106 з поглибленим вивченням англійської мови 

«Генетичний детермінізм та його соціальне значення: інтерпретація 
біологічних концепцій з точки зору шопенгауерівського волюнтаризму» 

Науковий керівник: Гончаренко К.С., кандидат філософських наук, керівник 
секції «Філософія» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська 
Мала академія наук учнівської молоді» 

15. Ковач Ольга, вихованка секції «Педагогіка» відділення філософії та 
суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»,  
учениця 10 класу СШ №200 

«Інклюзивна освіта в умовах Нової української школи» 
Науковий керівник: Ковганич Г.Г., методист Центру позашкільної роботи 

Святошинського району 
16. Кравченко Стася, вихованка секції «Філософія» відділення філософії 

та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 
учениця 9 класу школи І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району м. Києва 

«Людина інформаційного простору: трагедія суб’єкта» 



Науковий керівник: Гончаренко К.С., кандидат філософських наук, керівник 
секції «Філософія» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська 
Мала академія наук учнівської молоді» 

17. Кушнір Ярослава, вихованка секції «Етнологія» відділення історії, 
учениця 9 класу гімназії «Троєщина» 

«Бортництво як нематеріальна культурна спадщина України» 
Науковий керівник: Фірсов М.Ю., керівник громадської організації 

«БОРТНИКИ УКРАЇНИ» 
18. Кузьменко Владислав, учень 3 курсу (10 клас) Черкаського фізико-

математичного ліцею (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області 
«Світовий досвід будівництва доріг з альтернативного матеріалу» 
Науковий керівник: Шульга В.І., к.е.н., доцент, вчитель фізичної культури 

Черкаського фізико-математичного ліцею (ФІМЛІ) Черкаської міської ради 
Черкаської області. 

19. Курінна Анна, учениця 10 класу, Київська гімназія східних мов №1 
«Східні стежини Лесі Українки» 
Науковий керівник: Масловська Л.Г., вчитель – методист української мови 

та літератури, Київська гімназія східних мов №1. 
20. Корінна Діана, вихованка секції «Етнологія» відділення історії, 

учениця 10 класу 
«Субкультура вчителів у просторі сучасного міста» 
Науковий керівник: Зубченко Т.М., вчитель історії НВК «Оболонь» 

Оболонського району м. Києва 
21. Лаврінчук Іван, вихованець секції «Етнологія» відділення історії, 

учень 9 класу середньої загальноосвітньої школи № 160 
«Звичаєво-правова культура українського козацтва» 
Науковий керівник: Лаврінчук О.П., вчитель історії середньої 

загальноосвітньої школи № 160 м. Києва 
22. Муляр Еліна, вихованка секції «Правознавство» відділення філософії 

та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 
учениця 9 класу Києво-Печерського ліцею «Лідер» 

«До питання реалізації статті 4 «Конвенції про охорону всесвітньої 
культурної і природної спадщини» ЮНЕСКО в національному законодавстві» 

Науковий керівник: Кот Т.Ю., завідувач відділення філософії та 
суспільствознавства, керівник секції «Правознавства» КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» 

23. Навроцька Ярослава, вихованка секції «Педагогіка» відділення 
філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», учениця 10 класу гімназії НПУ ім. М. Драгоманова 

«Вплив стилю спілкування педагога і учня на результат навчання» 



Науковий керівник: Пархоменко С.М., заступник директора з науково-
методичної роботи гімназії НПУ ім. М. Драгоманова 

24. Науменко Ростислав, вихованець секції «Етнологія» відділення 
історії, учень 9 класу НВК «Оболонь» 

«Мурал-арт як популяризація традиційних цінностей народу» 
Науковий керівник: Булатецька Ю.М., вчитель історії НВК «Оболонь» 

Оболонського району м. Києва 
25. Назаренко Анна, учениця 3 курсу (10 клас) Черкаського фізико-

математичного ліцею (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області 
«Методика синтезу фудбвокислот з оплодня гранату» 
Науковий керівник: Литвин В.А., к.хім.н., доцент  Черкаського національного 

університету ім. Б.Хмельницького. 
26. Онищенко Артур, вихованець секції «Правознавство» відділення 

філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи № 329 «Логос» 
імені Г. Гонгадзе 

«До питання щодо нормативного забезпечення розвитку інформаційного 
суспільства в Україні» 

Науковий керівник: Кот Т.Ю., завідувач відділення філософії та 
суспільствознавства, керівник секції «Правознавства» КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» 

27. Онуфрієнко Єгор, вихованець секції «Фінанси, грошовий обіг і 
кредит» відділення економіки КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», учень 10 класу НВК «Домінанта» 

«Економічні аспекти екополітики міста Києва» 
Науковий керівник: Піліна А.М., завідувач відділення економіки КПНЗ 

«Київська Мала академія наук учнівської молоді» 
28. Поштовий Радіон, вихованець секції «Педагогіка» відділення 

філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», учень 11 класу КВЛ імені Івана Богуна 

«Національне-патріотичне виховання  в КВН імені  Івана Богуна» 
Науковий керівник: Самофалов М.А., кандидат історичних наук, вчитель 

історії КВЛ імені  Івана Богуна. 
29. Пецеля Михайло, вихованець секції «Теологія, релігієзнавства та 

історії релігії» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мaла 
aкaдемiя наук учнівської молоді», учень 11 класу Технічного ліцею 
Шевченківського району міста Києва 

«Державно-релігійні стосунки в України в 1918-1921 рр.: постановка 
проблеми» 



Науковий керівник: Нікіфоров К.С., керівник секції «Теологія, релігієзнавства 
та історії релігії» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська 
Мaла aкaдемiя наук учнівської молоді» 

30. Серпун Дар'я, вихованка секції «Правознавство» відділення 
філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», студентка ІІ курсу Коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій, спеціальність «Право», голова Студентського наукового товариства 
Коледжу 

«До питання космічного туризму: реалії та перспективи» 
Науковий керівник: Кот Т.Ю., завідувач відділення філософії та 

суспільствознавства, керівник секції «Правознавства» КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» 

31. Сторчак Владислав, вихованець секції «Етнологія» відділення 
історії, учень 10 класу гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини 

«Етнологічна спадщина виникнення українського прізвища на основі 
дослідження міста Бучач періоду XVII-XXI ст.» 

Науковий керівник: Дерека С.А., вчитель історії гімназії № 191  
ім. П.Г. Тичини м. Києва 

32. Тарасюк Марія-Луїза, вихованка секції «Етнологія» відділення 
історії, учениця 11 класу Українського медичного ліцею Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 

«Освітня міграція українців: етнологічний аспект» 
Науковий керівник: Моїсеєнко Є.В. к.і.н., завідувач відділу методичної 

роботи, керівник секції етнології КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді» 

33. Франк Александра, вихованка секції «Філософія» відділення 
філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», учениця 10 класу СШ №12 

«Божевілля як соціальне явище» 
Науковий керівник: Гончаренко К.С., кандидат філософських наук, керівник 

секції «Філософія» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська 
Мала академія наук учнівської молоді» 

34. Фуринець Владислав, вихованець секції «Фінанси, грошовий обіг і 
кредит» відділення економіки КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», студент II курсу Коледжу економіки, права та інформаційних технологій 

«Становлення сучасної партійної системи в Україні: основні етапи» 
Науковий керівник: Рибак І.В., канд. політ. наук, доц. кафедри міжнародних 

відносин та журналістики Університету «КРОК», заступник директора КЕПІТу з 
наукової та методичної роботи 



35. Харькова Христина, вихованка секції «Філософія» відділення 
філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді», учениця 9 класу ЦТ «Шевченковець» 

«Розуміння людини в філософській антропології» 
Науковий керівник: Тищенко М.С., керівник секції  «Філософія»  відділення 

філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді» 

36. Хроненко Тимофій, вихованець секції «Етнологія» відділення історії, 
учень 9 класу НВК № 143 

«Головні убори у фондовій колекції Музею українського народного 
декоративного мистецтва» 

Науковий керівник: Павленко І.В., вчитель історії НВК № 143 Оболонського 
району м. Києва 

37. Чернишова Ніка, вихованка секції «Філософія» відділення філософії 
та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 
учениця 10 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
англійської мови № 85 міста Києва 

«Трансформаційні зміни в естетиці танцю: втрата класичної 
репрезентації» 

Науковий керівник: Гончаренко К.С., кандидат філософських наук, керівник 
секції «Філософія» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська 
Мала академія наук учнівської молоді» 

38. Шаманська Анна, вихованка секції «Етнологія» відділення історії, 
учениця 10 класу НВК «Оболонь» 

«Культура повсякдення міського жителя на прикладі району Оболонь» 
Науковий керівник: Зубченко Т.М., вчитель історії НВК «Оболонь» 

Оболонського району м. Києва 
39. Шевченко Діана, вихованка секції «Етнологія» відділення історії, 

учениця 10 класу гімназії «Діалог» 
«Побут киян ХХ ст. за фотографіями» 
Науковий керівник: Гаврилюк Ж.М., вчитель історії гімназії «Діалог» 
40. Шпак Єлізавета, вихованка секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

відділення економіки КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 
учениця 10 класу ТОВ «Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов» 

«Тіньова економіка України» 
Науковий керівник: Піліна А.М., завідувач відділення економіки КПНЗ 

«Київська Мала академія наук учнівської молоді» 
 
 

  



СТЕНДОВА СЕСІЯ 
 

СТЕНД 1 
 

«Monobank vs Privat Bank: battle of the credit cards» 
 
 

Автор 
(авторський колектив): 

Давиденко Аліна, студентка 3 курсу, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та 
страхування” 
Омельчук Євгеній, студент 3 курсу, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та 
страхування» 
 

Науковий керівник: Румик Ігор, к.е.н., доцент кафедри національної 
економіки та фінансів ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК» 

 
Актуальність теми. В Україні функціонує велика кількість банків, які пропонують 

багатий вибір кредитних карток на всі випадки життя. Але є дві картки, які, на наш погляд, є 
головними конкурентами. Перша - картка «Універсальна» від ПриватБанку. Це «ветеран» 
ринку, випущений мільйонними «тиражам». Друга - картка monobank – навпаки, новачок. 
Але, менше ніж за рік, у неї з'явилося багато власників. В даний момент кожен може 
вибрати чи банк, чи картку, якими зручніше та вигідніше користуватися. 
 

 
СТЕНД 2 

 
«Методи впровадження основ фінансової грамотності 

серед населення» 
 
 

Автор 
(авторський колектив): 

Удовиченко Дарина, студентка 2 курсу, 
спеціальність «ФБСС»,КЕПІТ  
 

Науковий керівник: Плетенецька Світлана Михайлівна, к.е.н., 
доцент, ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» 
 

Актуальність теми. Розвиток фінансової сфери для України є одним із пріоритетних 
завдань органів державного управління на сучасному етапі економічного розвитку. Саме 
обізнаність населення в даній сфері приведе до вирішення загальних соціально-економічних 
проблем, таких як зменшення безробіття, стабільність національної грошової одиниці та 
структурної перебудови економіки. У сучасній економіці дуже важливе значення грає 
фінансова стабільність, ефективна грошово-кредитна політика, стабільність грошової 
одиниці, безкризова банківська система. Всі ці складові стабільної економіки вимагають 
управляння поведінкою економічних агентів.   
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