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ПРОТОКОЛ 

конкурсної комісії 

НДІ «Соціально-економічного розвитку регіону» 

від 15 листопада 2019 р. 

Склад комісії: 

1. Яворська Т. І., д.е.н., професор, голова комісії. 

2. Кальченко С. В. д.е.н., професор. 

3. Ортіна Г.В., д. н. держ. упр., доцент.  

4. Кравець О.В., к.е.н., доцент.   

5. Педченко А. П., к.е.н., доцент.   

6. Ілляшенко К.В., к.е.н., доцент.   

7. Когут І. А., к.е.н., доцент.   

8. Сокіл Я. С., к.е.н., доцент.   

 

Комісією НДІ «Соціально-економічного розвитку регіону» ТДАТУ 

імені Дмитра Моторного було розглянуто 26 робіт студентів і магістрантів: 

1. Поповіч С. В. (11 МН) «Моделювання факторів в управлінні системи 

– туризм». Керівник - к.е.н., доцент Назарова О.П. (кафедра фізики та вищої 

математики). Сума балів – 57,88. 

2. Плясецька В. Р. (31 МК) «Рекламна стратегія розвитку бренду "Lviv 

Croissants"». Керівник - д.е.н., професор Легеза Д. Г. (кафедра маркетингу). 

Сума балів – 67,00. 

3. Недорєзков А. І. (11 МБ ПТ) «Економіко-статистичний аналіз ринку 

плодів». Керівник - к.е.н., доцент Педченко Г. П. (кафедра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 72,00. 

4. Хахаєва М.Є. (21 МК) «Удосконалення політики маркетингових 

комунікацій ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" на 

ринку безалкогольних напоїв"». Керівник - к.е.н., доцент Сокіл Я.С. (кафедра 

маркетингу). Сума балів – 69,50. 

5. Шматько К. С. (41 МН) «Управління інноваційною діяльністю 

сільськогосподарських підприємств». Керівник - д.е.н., професор Нестеренко 

С.А. (кафедра менеджменту). Сума балів – 55,50. 

6. Стрюк О.М. (11 МБ МК). «Удосконалення маркетингу 

м'ясопереробного підприємства ПАТ "Глобинський м'ясокомбінат"». 

Керівник - к.е.н., доцент Нехай В.В. (кафедра маркетингу). Сума балів – 

55,75. 

7. Зіняк О.Р. (41 ПТ) «Сучасний стан та проблеми розвитку малого 

підприємництва в Україні». Керівник - к.е.н., доцент Завадських Г.М. 

(кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 

69,50. 
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8. Скачков С. В. (21 МК). «Збутова стратегія ПрАТ "Одеський завод 

шампанських вин" на ринку ігристих вин». Керівник - к.е.н., доцент Куліш 

Т.В.(кафедра маркетингу). Сума балів – 78,00. 

9. Шутов С.С. (41 ОО). «Облік цінних паперів». Керівник - к.е.н., 

доцент Голуб Н.О. (кафедра обліку і оподаткування). Сума балів – 61,50. 

10. Биковська А.А.(21 МБ ОО). «Збалансована система показників у 

формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством». 

Керівник - к.е.н., доцент Костякова А.А. (кафедра обліку і оподаткування). 

Сума балів – 70,75. 

11. Овдієнко В.В. (21 МБ ОО). «Управління процесом забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства». Керівник - к.е.н., доцент Костякова 

А.А. (кафедра обліку і оподаткування). Сума балів – 59,75. 

12.  Клімова А.С. (31 МН). «Управління персоналом та гуманізація 

праці в умовах інноваційного розвитку економіки України» Керівник - к.е.н., 

доцент Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 63,88. 

13.  Вікторова В.С. (31 МН). «Соціально-економічні передумови та 

механізм регулювання сільської занятості» Керівник - к.е.н., доцент Бочарова 

Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 59,75. 

14. Тітієвська Д.В. (21 МН). «Оцінка організаційно-економічного 

механізму зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств». Керівник - д.е.н., професор Нестеренко С.А. (кафедра 

менеджменту). Сума балів – 60,50. 

15. Краєва О.В. (31 МК). «Формування та функціонування ринку сиру в 

України». Керівник - к.е.н., доцент Тебенко В.М. (кафедра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 68,00. 

16. Горпинич В. В. (21 ФБС). «Формування спроможних об'єднаних 

територіальних громад в умовах фінансової децентралізації» Керівник - 

к.е.н., доцент Когут І. А. (кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування). Сума балів – 70,50. 

17. Марченко К. Ю. (41 ФБС). «Реформування адміністративно-

територіального устрою країни в аспекті реалізації політики фінансової 

децентралізації». Керівник - к.е.н., доцент Осипенко С.О. (кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування). Сума балів – 71,00. 

18. Щебликіна В.М. (21 ФБС). «Перспективи впровадження 

роздільного збору твердих побутових відходів на прикладі міста 

Мелітополь». Керівник - к.е.н., доцент Демченко І.В. (кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування). Сума балів – 58,00. 

19. Мазурова І. В. (21 ФБС). «Особливості функціонування страхового 

ринку України» Керівник - к.е.н., доцент Рубцова Н.М. (кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування). Сума балів – 72,00. 
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20. Дубініна В.О. (21 МБ ПТ). «Проект з модернізації технологічної 

лінії». Керівник - к.е.н., доцент Андрєєва Л.О. (кафедра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 67,25. 

21. Чучман Ю.Ю. (41 ЕМ). «Специфіка застосування кількісних 

інструментів регулювання міжнародної торгівлі». Керівник - к.е.н., доцент 

Попова Т.Б. (кафедра бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Сума 

балів – 60,63. 

22. Вознюк Ю.Є. (31 ЕМ). «Економічний аналіз роботи торговельного 

підприємства (на прикладі торговельного дому "Імперія" ФОП "Середа" 

Ю.А.І.». Керівник - к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л. (кафедра бізнес 

консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 63,50. 

23. Ніколова О.А. (21 МБ ОО). «Організація обліку. Облік і звітність в 

оподаткуванні в ПП "Аскон"». Керівник - к.е.н., доцент Кучеркова С.О. 

(кафедра обліку і оподаткування). Сума балів – 52,00. 

24. Зінченко В.В. (41 ЕМ). «Чинники впливу на міжнародну торгівлю 

України». Керівник - к.е.н., доцент Попова Т.Б. (кафедра бізнес консалтингу 

та міжнародного туризму). Сума балів – 57,75. 

25. Романенко Е.Г. (21 МБ ОО). «Організація обліку. Облік і звітність в 

оподаткуванні на ФГ "Любцов"». Керівник - к.е.н., доцент Кучеркова С.О. 

(кафедра обліку і оподаткування). Сума балів – 50,63. 

26. Гришко Р.С. (21 ФБС). «Депозитні операції банківських установ та 

напрями оптимізації їх  депозитної політики». Керівник - к.е.н., доцент Чкан 

І.О. (кафедра фінансів, банківської справи та страхування). Сума балів –

59,75. 

Факультет економіки та бізнесу 

 

1 місце 

Скачков С. В. (21 МК). «Збутова стратегія ПрАТ "Одеський завод 

шампанських вин" на ринку ігристих вин». Керівник - к.е.н., доцент Куліш 

Т.В.(кафедра маркетингу). Сума балів – 78,00. 

 

2 місце 

Мазурова І. В. (21 ФБС). «Особливості функціонування страхового 

ринку України» Керівник - к.е.н., доцент Рубцова Н.М. (кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування). Сума балів – 73,00. 

 

3 місце 

Недорєзков А. І. (11 МБ ПТ) «Економіко-статистичний аналіз ринку 

плодів». Керівник - к.е.н., доцент Педченко Г. П. (кафедра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 72,00. 
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Яворська Т. І., д.е.н., професор, голова комісії________________________ 

 

Кальченко С. В. д.е.н., професор____________________________________ 

 

Ортіна Г.В., д. н. держ. упр., доцент_________________________________  

 

Кравець О.В., к.е.н., доцент  _______________________________________ 

 

Педченко А. П., к.е.н., доцент ______________________________________  

 

Ілляшенко К.В., к.е.н., доцент______________________________________   

 

Когут І. А., к.е.н., доцент __________________________________________  

 

Сокіл Я. С., к.е.н., доцент  ________________________________________ 
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Загальний рейтинг 

1. Скачков С. В. (21 МК). «Збутова стратегія ПрАТ "Одеський завод 

шампанських вин" на ринку ігристих вин». Керівник - к.е.н., доцент 

Куліш Т.В.(кафедра маркетингу). Сума балів – 78,00. 

2. Мазурова І. В. (21 ФБС). «Особливості функціонування страхового 

ринку України» Керівник - к.е.н., доцент Рубцова Н.М. (кафедра 

фінансів, банківської справи та страхування). Сума балів – 73,00. 

3. Недорєзков А. І. (11 МБ ПТ) «Економіко-статистичний аналіз ринку 

плодів». Керівник - к.е.н., доцент Педченко Г. П. (кафедра 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 72,00. 

4. Марченко К. Ю. (41 ФБС). «Реформування адміністративно-

територіального устрою країни в аспекті реалізації політики фінансової 

децентралізації». Керівник - к.е.н., доцент Осипенко С.О. (кафедра 

фінансів, банківської справи та страхування). Сума балів – 71,00. 

5. Биковська А.А.(21 МБ ОО). «Збалансована система показників у 

формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством». Керівник - к.е.н., доцент Костякова А.А. (кафедра 

обліку і оподаткування). Сума балів – 70,75. 

6. Горпинич В. В. (21 ФБС). «Формування спроможних об'єднаних 

територіальних громад в умовах фінансової децентралізації» Керівник - 

к.е.н., доцент Когут І. А. (кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування). Сума балів – 70,50. 

7. Хахаєва М.Є. (21 МК) «Удосконалення політики маркетингових 

комунікацій ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" 

на ринку безалкогольних напоїв"». Керівник - к.е.н., доцент Сокіл Я.С. 

(кафедра маркетингу). Сума балів – 69,50. 

8. Зіняк О.Р. (41 ПТ) «Сучасний стан та проблеми розвитку малого 

підприємництва в Україні». Керівник - к.е.н., доцент Завадських Г.М. 

(кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів 

– 69,50. 

9. Краєва О.В. (31 МК). «Формування та функціонування ринку сиру в 

України». Керівник - к.е.н., доцент Тебенко В.М. (кафедра 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 68,00. 

10.  Дубініна В.О. (21 МБ ПТ). «Проект з модернізації технологічної лінії». 

Керівник - к.е.н., доцент Андрєєва Л.О. (кафедра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 67,25. 

11.  Плясецька В. Р. (31 МК) «Рекламна стратегія розвитку бренду "Lviv 

Croissants"». Керівник - д.е.н., професор Легеза Д. Г. (кафедра 

маркетингу). Сума балів – 67,00. 
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12.  Клімова А.С. (31 МН). «Управління персоналом та гуманізація праці в 

умовах інноваційного розвитку економіки України» Керівник - к.е.н., 

доцент Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 63,88. 

13. Вознюк Ю.Є. (31 ЕМ). «Економічний аналіз роботи торговельного 

підприємства (на прикладі торговельного дому "Імперія" ФОП 

"Середа" Ю.А.І.». Керівник - к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л. (кафедра 

бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 63,50. 

14. Шутов С.С. (41 ОО). «Облік цінних паперів». Керівник - к.е.н., доцент 

Голуб Н.О. (кафедра обліку і оподаткування). Сума балів – 61,50. 

15. Чучман Ю.Ю. (41 ЕМ). «Специфіка застосування кількісних 

інструментів регулювання міжнародної торгівлі». Керівник - к.е.н., 

доцент Попова Т.Б. (кафедра бізнес консалтингу та міжнародного 

туризму). Сума балів – 60,63. 

16. Тітієвська Д.В. (21 МН). «Оцінка організаційно-економічного 

механізму зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств». Керівник - д.е.н., професор Нестеренко С.А. (кафедра 

менеджменту). Сума балів – 60,50. 

17. Гришко Р.С. (21 ФБС). «Депозитні операції банківських установ та 

напрями оптимізації їх  депозитної політики». Керівник - к.е.н., доцент 

Чкан І.О. (кафедра фінансів, банківської справи та страхування). Сума 

балів –59,75. 

18. Вікторова В.С. (31 МН). «Соціально-економічні передумови та 

механізм регулювання сільської занятості» Керівник - к.е.н., доцент 

Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 59,75. 

19. Овдієнко В.В. (21 МБ ОО). «Управління процесом забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства». Керівник - к.е.н., доцент 

Костякова А.А. (кафедра обліку і оподаткування). Сума балів – 59,75. 

20. Щебликіна В.М. (21 ФБС). «Перспективи впровадження роздільного 

збору твердих побутових відходів на прикладі міста Мелітополь». 

Керівник - к.е.н., доцент Демченко І.В. (кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування). Сума балів – 58,00. 

21. Поповіч С. В. (11 МН) «Моделювання факторів в управлінні системи – 

туризм». Керівник - к.е.н., доцент Назарова О.П. (кафедра фізики та 

вищої математики). Сума балів – 57,88. 

22. Зінченко В.В. (41 ЕМ). «Чинники впливу на міжнародну торгівлю 

України». Керівник - к.е.н., доцент Попова Т.Б. (кафедра бізнес 

консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 57,75. 

23. Стрюк О.М. (11 МБ МК). «Удосконалення маркетингу 

м'ясопереробного підприємства ПАТ "Глобинський м'ясокомбінат"». 

Керівник - к.е.н., доцент Нехай В.В. (кафедра маркетингу). Сума балів 

– 55,75. 
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24. Шматько К. С. (41 МН) «Управління інноваційною діяльністю 

сільськогосподарських підприємств». Керівник - д.е.н., професор 

Нестеренко С.А. (кафедра менеджменту). Сума балів – 55,50 

25. Ніколова О.А. (21 МБ ОО). «Організація обліку. Облік і звітність в 

оподаткуванні в ПП "Аскон"». Керівник - к.е.н., доцент Кучеркова С.О. 

(кафедра обліку і оподаткування). Сума балів – 52,00. 

26. Романенко Е.Г. (21 МБ ОО). «Організація обліку. Облік і звітність в 

оподаткуванні на ФГ "Любцов"». Керівник - к.е.н., доцент Кучеркова 

С.О. (кафедра обліку і оподаткування). Сума балів – 50,63. 

 


