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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції 

(ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая»,  

Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3, ауд.32). 

10.00 – 12.00 Пленарне засідання (конференц-зала МНТУ) 

12.00 – 12.30 Кава-брейк 

12.30 – 15.00 Секційні засідання 

15.00 – 15.30 Заключне засідання  (конференц-зала МНТУ) 

 

 

 

Регламент виступів: 

 

Виступи на пленарному засіданні – 15 – 20 хвилин 

 

Виступи на секційному засіданні – 10 – 12 хвилин 

 

Обговорення – до 10 хв. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

10.00–12.00 

конференц-зала МНТУ   (аудиторія № 32) 

 

Відкриття конференції  : 

 Калінічева Галина Іванівна, проректор з науково-методичної роботи 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая», кандидат історичних наук, доцент 

Вітальне слово учасникам конференції:  

 Худолей Вероніка Юріївна, ректор ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доктор економічних 

наук, професор  

 Микитенко Вікторія Володимирівна, головний науковий 

співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку» Національної академії наук України, доктор 

економічних наук, професор 

 

Доповіді:  

 Веремієнко Олександр, аспірант  року навчання, спеціальність 

«Економіка», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Соціальні облігації: перспектива для України 

 

Ханна Єлизавета, студентка ISMA (Вища школа менеджменту 

інформаційних систем, м. Рига, Латвія) 

 Етапи розвитку банківської системи Латвії 

 

Печора Каріна, студентка  курсу, спеціальність «Право», 

Навчально-науковий інститут №1 Національної академії внутрішніх справ 

України (м. Київ, Україна) 

 Системно-правові передумови впровадження кримінальних 

проступків 

 

 Дроздова Анастасія, студентка 1 курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Автоматизація тестування програмного забезпечення 
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 Дмітрієва Ніколь, студентка  курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Теоретико-методологічні принципи модернізації процесу фізичної 

терапії хворих на ішемічну хворобу серця 

 

 Лисенко Марина, студентка Коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая», спеціальність 

«Менеджмент», (м. Київ, Україна) 

 Булінг як актуальна проблема у стосунках сучасної молоді 

 

 Сінгх Анастасія, студентка  курсу, спеціальність «Право», ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Київ, Україна) 

 Особливості кримінальної відповідальності за доведення до 

самогубства 

 

Астін Аліса, студентка ISMA (Вища школа менеджменту 

інформаційних систем, м. Рига, Латвія) 

Особливості функціонування зеленого туризму в Латвії 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ  
12.30–15.00 

І. СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 Керівник секції: 

 Копочинська Юлія Володимирівна, завідувач кафедри фізичної 

терапії ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая», кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент  

 Секретар секції:  

 Дмітрієва Ніколь, студентка  курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» 

 

Доповідачі: 

 

 Бадун Тетяна, студентка  курсу магістратури, спеціальність «Фізична 

терапія, ерготерапія», Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 

Україна) 

Основні завдання фізичної реабілітації при спастичній диплегії 
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 Безугла Марія, студентка  курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», (м. Київ, Україна) 

 Фізична терапія при вроджених вадах серця у дітей 

 

 Бондар Ольга, студентка  курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Основи фізичної  реабілітація при  ексудативному плевриті 

 

 Брюховських Іван, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Фізична терапія, ерготерапія», Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 

Україна) 

 Вісцеральні причини виникнення спонділолістезу поперекового 

відділу хребта 

 

 Буцька Тетяна, студентка  курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково – 

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Полтава ,Україна) 

 Фізична терапія при плоскостопості у дітей 

 

 Врагова Наталья, студентка  курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Сучасні технічні засоби для відновлення функцій нижніх кінцівок 

після переломів поперекового відділу хребта 

 

 Гайденко Вадим, студент V курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Здоров’язбережувальні технології та профілактика захворювань 

 

 Гирева Ангеліна, студентка V курсу, спеціальність «Фізична 

реабілітація», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Особливості фізичної реабілітації у осіб з вадами зору 

 

 Дем’яненко Марія, студентка V курсу, спеціальність «Фізична 

реабілітація», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Особливості музикотерапії дітей хворих на ДЦП 
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 Єпанєшнікова Дар’я, студентка V курсу, спеціальність «Фізична 

реабілітація», Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) 

 Особливості використання методів і засобів фізіотерапії у дітей 7-12 

років при міопії 

 Кісілюк Владислав, студент  курсу, спеціальність «Фізична культура 

і спорт», Коледж ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Розвиток фізичної підготовки футболістів підліткового віку та 

профілактика травм 

 Лєгєзіна Людмила, студентка V курсу, спеціальність «Фізична 

реабілітація», Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)  

 Самомасаж як метод реабілітації при синдромі Барре-Льео 

 Парій Олександра, студентка  курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) 

 Фізична терапія при депресіях та неврозах 

 Пилипенко Світлана, студентка V курсу, спеціальність «Фізична 

реабілітація», Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) 

 Сучасні засоби фізичної реабілітації при вродженій м’язовій 

кривошиї у дітей першого року життя 

 Припутень Анжела, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Фізична терапія, ерготерапія», Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 

Україна) 

 Остеопатичні техніки у комплексі засобів фізичної терапії осіб з 

цервікалгіям 

 Пшенична Вікторія, студентка V курсу, спеціальність «Фізична 

реабілітація», Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) 

 3-площинна корекція сколіозу, як засіб фізичної реабілітації дітей 

підліткового віку зі сколіозом 

 Рубльов Олександр, студент V курсу, спеціальність «Фізична 

реабілітація», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Танцетерапія як метод реабілітації жінок з надлишковою вагою  
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 Соколов Іван, студент V курсу, спеціальність «Фізична реабілітація», 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Інноваційні  методи в фізичній терапії та ерготерапії  

 

 Столітня Вікторія, студентка  курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) 

 Особливості фізичної реабілітації осіб хворих на хронічний 

пієлонефрит 

 

 Сухолітко Наталія, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Фізична терапія, ерготерапія», Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 

Україна) 

 Технологія відновлення людей похилого віку після остеосинтезу 

шийки стегна за допомогою гама-цвяха 

 

 Чапек Віталій, студент V курсу, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) 

 Фізична реабілітація футболістів з ушкодженням передньої 

хрестоподібної зв’язки колінного суглоба 

 

 Хоменко Юрій, студент V курсу, спеціальність «Фізична 

реабілітація», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Фізична реабілітація для осіб з обмеженими можливостями після 

ампутації нижніх кінцівок 

 

 Швець Людмила, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Фізична терапія, ерготерапія», Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 

Україна)  

 Сучасне уявлення про фізичну терапію хворих на контрактуру 

дюпюїтрена 

 

 Якимова Валерія, студентка  курсу, спеціальність «Фізична терапія, 

ерготерапія», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Особливості використання тракційної терапії у відновленні хворих 

на анкілозуючий спондилоартрит 
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ІІ. СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК  

ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 Керівник секції: 

Коротун Тетяна Михайлівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук 

та інженерії програмного забезпечення ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая», кандидат технічних 

наук, доцент  

 Секретар секції: 

 Дроздова Анастасія, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» 

 

Доповідачі: 

 

 Александравічус Рімантас, студент  курсу магістратури, 

спеціальність «Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Розробка b2b маркетплейсу 

 

 Байдалінова Анжеліка, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Обробка накопичених даних за допомогою програмного засобу 

Deductor 

 

 Бондаренко Віталій, студент IV курсу, спеціальність «Програмна 

інженерія», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Розробка сайту для Інтернетмагазину комп'ютерної техніки 

 

 Бурда Юрій, студент IV курсу, спеціальність «Комп’ютерні науки», 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

( м. Дрогобич, Україна)  

 Особливості розроблення додатків для просування послуг та 

автоматизації роботи з клієнтами 

 

 Гілляка Максим, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Методи та засоби пакетної передачі аудіо даних в режимі 

реального часу 
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 Мазур Сергій, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Вбудовані компоненти розробки штучного інтелекту в ігрових 

двигунах 

 Непоседов Антон, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Застосування технології AJAX для проектування і розробки 

інтерактивних систем подачі інформації 

 Орлов Петро, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Створення тривимірної анімаційної моделі засобами програмного 

забезпечення Blender 3D 

 Павленко Максим, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Розробка системи вимірювання продуктивності реалізацій 

blockchain 

 Ройко Микола, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна)  

 Дослідження технології побудови рекомендаційних систем та їх 

застосування для Інтернет магазину 

 Рибніков Олексій, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Розробка Augmented Reality гри в середовищі Unity для iOS та 

Android 

 Фесюк Іван, студент  курсу магістратури, спеціальність «Комп’ютерні 

науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Розробка корпоративного месенджера 

 Шульга Владислав, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Комп’ютерні науки», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Можливості пакету statistica для інтелектуального аналізу даних 
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. СЕКЦІЯ ПРАВА 

 Керівник секції: 

 Кісілюк Едуард Миколайович, професор кафедри кримінального 

права Національної академії внутрішніх справ України, кандидат юридичних 

наук, доцент  

 Секретар секції: 

 Сінгх Анастасія, студентка  курсу, спеціальність «Право», ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

 

Доповідачі: 

 

 Білан Анна, студентка  курсу магістратури, спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування», Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка (м. Суми, Україна) 

 Підвищення якості надання поліцейських послуг в сучасних умовах 

 

 Гладкий В’ячеслав, аспірант Навчально-наукового інституту права 

імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління 

персоналом (м. Київ, Україна) 

 Зв’язок торгівлі людьми з корупцією 

 

 Гладун Родіон, студент  курсу, спеціальність «Правознавство», 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Погашення та зняття судимості за Кримінальним кодексом 

України 

 

 Дубяга Катерина, студентка  курсу, спеціальність «Правознавство», 

Полтавський бізнес-коледж ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Полтава, Україна) 

Міжнародне співробітництво судово-експертних установ в умовах 

євроінтеграції 

  

Калитенко Олександра, студентка  курсу, спеціальність «Право», 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ, Україна) 

Особливості кримінальної відповідальності за причетність до 

злочину 

 

Нікітчук Катерина, студентка  курсу, спеціальність «Соціальне 

забезпечення», ДВНЗ «Луцький національний технічний університет» 

(м. Луцьк, Україна) 

 Соціальний захист осіб з інвалідністю в Україні 
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 Полинько Діана, студентка  курсу, спеціальність «Право», ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Київ, Україна) 

 Стадії вчинення злочину 

 

 Пузанова Вікторія, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Медична психологія», Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 

та соціальних наук Міжнародної академії управління персоналом (м. Київ, 

Україна) 

 Спроможність ототожнення зміни та новації трудового договору 

 

 Шконда Валерія, студентка  курсу, спеціальність «Право», ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Київ, Україна) 

 Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності 

 

ІV. СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ 

 Керівник секції:  

 Пономаренко Тетяна Вадимівна, проректор з міжнародних програм 

та проектів ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая», доктор економічних наук, доцент  

Секретар секції:  

 Головненко Марія, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Облік і оподаткування», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» 

 

Доповідачі: 

 

 Андреєв Владислав, Дяченко Володимир, студенти  курсу 

магістратури, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Роль довгострокових банківських кредитів у забезпеченні розвитку 

української економіки 

 

 Андрущенко Сергій, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Маркетинг», Таврійський державний агротехнологічний університет імені 

Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Можливі економічні переваги для України в умовах євроінтеграції 
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 Головненко Марія, Абраменко Яніна, студентки  курсу 

магістратури, спеціальність «Облік і оподаткування», ПВНЗ «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, 

Україна) 

 Трансформація податку на прибуток у податок на виведений 

капітал 

 Гурін Богдан, Кіпрушкін Максим, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Сутність та зміст обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством 

 Зеленська Анастасія, студентка  курсу, спеціальність «Економіка», 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

(м. Суми, Україна) 

 Аналіз перспектив ринку сонячних панелей: світові тенденції та 

Україна 

 Масюта Андрій, Оборський Юрій, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Київ, Україна) 

 Бенчмаркінг як інструмент стратегічного розвитку підприємства 

 Плющик Артем, Хабенко Тарас, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій для 

аналітичного забезпечення обліку запасів підприємства 

 Полюхович Яна, студентка  курсу магістратури, спеціальність «Облік 

і оподаткування», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Запасні частини: аспекти облікової політики 

 Пономаренко Євгеній, Простакова Тетяна, студенти  курсу 

магістратури, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ, Україна)  

 Ефективність розвитку банківської системи України в умовах 

євроінтеграції 

 Теплюк Анастасія, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Облік і оподаткування», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Підходи до визначення ставки дисконтування в проектному 

фінансуванні: вітчизняний та міжнародний досвід  
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 Сащенко Євген, Хоменко Євген, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Фондовий ринок України в умовах євроінтеграції 

 

 Швирид Надія, студентка  курсу, спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування», Луцький національний технічний 

університет (м. Луцьк, Україна) 

 Застосування механізму факторингу в процесі фінансування 

підприємств 

 

 Шитюк Олег, Щур Тетяна, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Київ, Україна) 

 Розвиток кредитування фізичних осіб в умовах євроінтеграції 
 

 Федун Інна, студентка  курсу, спеціальність «Фінанси, банківська 

справа, страхування», Університет державної фіскальної служби України 

( м. Ірпінь, Україна) 

 Українські реалії екологічного оподаткування 

 

V. СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ  

ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 Керівник секції:  
 Тульчинський Ростислав Володимирович, завідувач кафедри 

менеджменту та публічного адміністрування ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доктор економічних 

наук, доцент  

 Секретар секції: 

 Бондарчук Дар’я, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» 

 

Доповідачі: 

 

 Бондарчук Дар’я, Веремійчук Драгомир, студенти  курсу 

магістратури, спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України 

 



14 
 

 Бріцин Антон, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Маркетинг», Таврійський державний агротехнологічний університет імені 

Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Криза як об’єктивний етап розвитку фірми 

 

 Власенко Роман, Луцький Ігор, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Ефективні методи мотивації персоналу в сучасних умовах 

трансформації економіки 

 

 Волинець Катерина, Науменко Леся, студентки  курсу 

магістратури, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Проблеми використання зарубіжного досвіду антикризового 

управління вітчизняними підприємствами в умовах глобалізації 

 

 Жосан Наталія, Колісник Микола, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Процес управління збутовою діяльністю підприємства в умовах 

інноваційно-інвестиційного розвитку економіки 

 

 Ковалик Анжела, студентка ISMA (Вища школа менеджменту 

інформаційних систем, м. Рига, Латвія) 

 Комунікація як інструмент професійної діяльності менеджера 

 

 Крутікова Анастасія, студентка магістратури, спеціальність 

«Маркетинг», Таврійський державний агротехнологічний університет імені 

Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Обґрунтування стратегічних напрямів розвитку підприємства на 

ринку сиру 

 

 Кузьменко В’ячеслав, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Менеджмент», Палагнюк Дмитро, студент  курсу магістратури, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Київ, Україна) 

 Досягнення конкурентних переваг підприємства шляхом 

ефективного управління інвестиційними проектами 
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 Ласкаржевський Володимир, Кравець Владислав, студенти  курсу 

магістратури, спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна)  

 Інноваційно-технологічний чинник стійкого розвитку економіки 

 

 Левчук Артем, Молчанов Сергій, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

Досвід децентралізації влади у Швеції як приклад для України 

 

Ліціс Богдан, студент ISMA (Вища школа менеджменту 

інформаційних систем, м. Рига, Латвія) 

 Напрями формування інноваційної політики Латвії 

 

 Лупандіна Галина, студентка  курсу, спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування», Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Шляхи удосконалення державного регулювання сільського 

господарства України на основі зарубіжного досвіду 

 

 Мащенко Олександр, Михайленко Владислав, студенти  курсу 

магістратури, спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Концептуальні основи формування логістичної системи 

підприємства 

 

 Набока Олена, студентка I курсу, спеціальність «Менеджмент», 

Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково – технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Полтава ,Україна) 

 Мотивація як чинник ефективності управлінської діяльності 

 

 Найда Олексій, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Моніторинг фінансового стану підприємства в системі 

антикризового управління 

 

 Новікова Олена, студентка  курсу, спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування», Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Державна підтримка діяльності фермерських господарств в Україні 
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 Плясецька Вікторія, студентка  курсу, спеціальність «Маркетинг», 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Ефективність управління підприємством в сучасних умовах 

розвитку світової економіки 

 Прищепа Віктор, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку підприємства 

 Скидан Станіслав, студент V курсу, спеціальність «Менеджмент», 

Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Полтава, Україна) 

 Інвестиційна привабливість України для іноземних інвесторів 

 Солонцов Олександр, студент  курсу, спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування», Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Електронне урядування в аграрному секторі економіки України 

 

 Ткаченко Маргарита, студентка  курсу, спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування», Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Пріоритети державної аграрної політики 

 

 Удачіна Ірина, Гуменна Олена, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Вплив глобалізації на управлінські процеси в Україні  

 

 Фесенко Вікторія, студентка  курсу, спеціальність « Менеджмент», 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Оцінка ефективності праці персоналу на сучасних підприємствах 

 

 Цвик Михайло, Шевчук Даніїл, студенти  курсу магістратури, 

спеціальність «Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

Сучасні інноваційні технології в управлінській діяльності 

 Циганок Анна, студентка  курсу, спеціальність «Менеджмент», 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Аналіз методичних підходів до реалізації ресурсного потенціалу 

підприємства 
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 Чуйко Євгеній, студент  курсу магістратури, спеціальність 

«Менеджмент», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Ефективне управління інноваційною діяльністю підприємства 

 

 Шквиря Сергій, студент V курсу, спеціальність «Маркетинг», 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Тенденції і перспективи розвитку підприємства на ринку 

алкогольних напоїв 

 

V. СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

 Керівник секції:  

 Заліток Людмила Михайлівна, директор Наукової бібліотеки МНТУ, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 Секретар секції: 

 Забудько Глорія, студентка  курсу, спеціальність «Публічне 

адміністрування», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» 

 

Доповідачі: 

 

 Андрєєв Данило, студент  курсу, спеціальність «Богослов’я», 

Київська духовна академія і семінарія (м. Київ, Україна) 

 Роль педагогічної науки у місії священнослужителя 

 

 Гамчук Марія, студентка  курсу, спеціальність «Соціальне 

забезпечення», ДВНЗ «Луцький національний технічний університет» 

(м. Луцьк, Україна) 

 Актуальні проблеми сучасних підлітків 

 

 Гончаренко Ірина Вікторівна, завідувач циклової комісії 

гуманітарних та мистецьких дисциплін, методист навчально-методичного 

відділу, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 

(м. Київ, Україна) 

 Впровадження здоров'ярозвивальних технологій у навчально-

виховний процес студентів у мистецьких закладах освіти 

 

 Гречка Ярослава, студентка  курсу, спеціальність «Право», Коледж 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Риторика Давньої Греції 
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 Забудько Глорія, студентка  курсу, спеціальність «Публічне 

адміністрування», ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Основні мотиви вибору професій студентами приватного вузу 

 

 Карась Олег, студент  курсу, спеціальність «Соціальне забезпечення», 

ДВНЗ «Луцький національний технічний університет» (м. Луцьк, Україна) 

 Економічні та соціальні наслідки масового вирубування лісів в 

Україні 

 

 Карпеко Олена, студентка  курсу, спеціальність «Менеджмент», 

Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, 

Україна) 

 Проблеми молоді у сучасному українському суспільстві 

 

 Кашуба Наталя, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Маркетинг», Таврійський державний агротехнологічний університет імені 

Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Міжкультурний діалог: динаміка становлення в сучасній Україні 

 

 Козловська Христина, студентка  курсу, спеціальність «Соціальне 

забезпечення», ДВНЗ «Луцький національний технічний університет» 

(м. Луцьк, Україна) 

 Проблема булінгу в сучасному суспільстві 

 

 Лєкарь Нікіта, студент  курсу, спеціальність «Право», Коледж ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Київ, Україна) 

 Значення риторики в сучасному суспільному житті 
 

 Луцюк Аліна, студентка  курсу, спеціальність «Соціальне 

забезпечення», ДВНЗ «Луцький національний технічний університет» 

(м. Луцьк, Україна) 

 Забруднення навколишнього середовища як виклик сучасності 
 

 Михайлова Марія, студентка  курсу магістратури, спеціальність 

«Маркетинг», Таврійський державний агротехнологічний університет імені 

Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

 Релігія як феномен сучасного буття людини 
 

 Рудюк Роман, магістрант -го року навчання, спеціальність 

«Теологія», Київська духовна академія і семінарія (м. Київ, Україна) 

 Вивчення проблем сім’ї, яка виховує інклюзивну дитину та 

пастирська підтримка 
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 Середін Данило, студент  курсу, спеціальність «Транспортні 

технології», Національний транспортний університет (м. Київ, Україна) 

 Феномен молодіжної культури в дискурсі сучасності 
 

 Стоцька Ірина Василівна, викладач кафедри гуманітарних та 

мистецьких дисциплін, Київська муніципальна академія естрадного та 

циркового мистецтв (м. Київ, Україна) 

 Сучасний стан мовної ситуації в студентському середовищі у 

мистецьких закладах освіти 

 

 Тарасенко Анна, студентка  курсу, спеціальність «Право», 

Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «МНТУ імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Полтава, Україна) 

 Ключові орієнтири східного виміру політики ЄС в контексті 

національних інтересів України 

 

 Харченко Юлія, студентка  курсу, спеціальність «Менеджмент», 

Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, 

Україна) 

 Етапи розвитку культури України 

 

 Шило Каріна, студентка  курсу, спеціальність «Менеджмент», 

Полтавський бізнес-коледж ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Полтава, Україна) 

 Культурно-громадська діяльність Лесі Українки 

 

 Шовкун Вероніка, студентка  курсу, спеціальність «Фізична 

культура і спорт», Коледж ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

 Особливості формування у студентів інтересу та мотивацій до 

здорового способу життя 

 


