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ПРОТОКОЛ 

конкурсної комісії 

науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку регіону 

від 30 листопада 2020 р. 

 

Склад комісії: 

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

2. Кальченко С. В. д.е.н., професор. 

3. Олексенко Р. І., д.ф.н., професор.  

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. Рубцова Н. М., к.е.н., доцент.   

8. Бінчева П.Г., асистент.   

 

Комісією науково-дослідного інституту соціально-економічного розви-

тку регіону ТДАТУ імені Дмитра Моторного було розглянуто 27 робіт сту-

дентів і магістрантів, поданих на 1 тур конкурсу наукових студентських ро-

біт: 

1. Лебедка А.А. (11 МБ МК) «Формування маркетингової стратегії під-

приємства». Керівник - к.е.н., доцент Шквиря Н.О. (кафедра маркетингу). 

Сума балів – 32,50. 

2. Булгакова Т.О. (22-ЕМ К) «Теоретичні та практичні засади розробки 

стратегії сільськогосподарського підприємства». Керівник – ст. викладач Ва-

сильченко О.О. (кафедра бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Сума 

балів – 31,75. 

3. Кухарчук В.В. (1-ЕМ) «Сучасний стан та перспективи розвитку між-

народної міграції капіталу». Керівник – ст. викладач Васильченко О.О. (ка-

федра бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 29,88. 

4. Зуй  А.С. (21СЕМ) «Особливості зовнішньоекономічної діяльності 

ТОВ "GLOBAL SPIRITS"». Керівник – к.е.н., доцент Попова Т.В. (кафедра 

бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 26,00. 

5. Вознюк Ю.Є. (41 ЕМ) «Тенденції розвитку світового та вітчизняного 

ринку нафтопродуктів». Керівник – к.е.н., доцент Попова Т.В. (кафедра біз-

нес консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 26,50. 

6. Маляренко О.В. (21 СЕМ) «Зовнішньоторгівельна політика України і 

Китаю: тенденції та перспективи розвитку». Керівник – к.е.н., доцент Попова 

Т.В. (кафедра бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 

28,00. 

7. Крись А.О. (21 СПУ) «Механізм надання адміністративних послуг в 

умовах реформування територіальної організації влади». Керівник – к.е.н., 
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доцент Плотніченко С.Р. (кафедра публічного управління, адміністрування та 

права). Сума балів – 23,88. 

8. Ткачук Ю.М. (21МН) «Сприйняття реклами в соціальних мережах та 

інших інтернет ресурсах представниками покоління Z». Керівник – к.е.н., до-

цент Бакіна Т.В. (кафедра бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Су-

ма балів – 26,00. 

9. Мазурова І.В. (21ФБ) «Страхове посередництво». Керівник – к.е.н., 

доцент Рубцова Н.М. (кафедра фінансів, банківської справи та страхування). 

Сума балів – 29,38. 

10. Чернишова М.О. (21М К) «Маркетингові аспекти діяльності ТДВ 

"Яготинський маслозавод" на ринку молока та молочної продукції». Керів-

ник – к.е.н., доцент Сокіл Я.С. (кафедра маркетингу). Сума балів – 31,88. 

11. Марцун Я.М. (41ПТ) «Дослідження прибутковості ТОВ"СПП ЛА-

НА" Михайлівського району Запорізької області». Керівник – к.е.н., доцент 

Завадських Г.М. (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). 

Сума балів – 33,63. 

12. Тарасенко О.В. (11сПТ) «Економічне обгрунтування інвестиційної 

діяльності підприємства». Керівник – к.е.н., доцент Андрєєва Л.О. (кафедра 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 31,25. 

13. Андрєєв. Є.А. (31ПТ) «Конкурентна позиція бізнесу на ринку роз-

важальних послуг та шляхи її зміцнення». Керівник – к.е.н., доцент Андрєєва 

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

32,38. 

14. Бас Д.П. (21МБ ОО) «Стратегічна звітність на основі бухгалтерсь-

кого інжинірингу». Керівник – к.е.н., доцент Костякова А.А. (кафедра обліку 

і оподаткування). Сума балів – 30,00. 

15. Мальченко М.Ю. (21МБ ОО) «Стратегічний облік і аналіз дебітор-

ської заборгованості». Керівник – к.е.н., доцент Костякова А.А. (кафедра об-

ліку і оподаткування). Сума балів – 30,13. 

16. Мальченко М.Ю. (21МБ ОО) «Облік і оподаткування в 

СГФГ"ЛІРА"». Керівник – к.е.н., доцент Кучеркова С.О. (кафедра обліку і 

оподаткування). Сума балів – 28,88. 

17. Гриченко Р.І. (21МБ ОО) «Організація обліку в ТОВ "Мала Токма-

чка"». Керівник – к.е.н., доцент Кучеркова С.О. (кафедра обліку і оподатку-

вання). Сума балів – 29,69. 

 18.  Єльцова Ю.Ю. (21МБ ОО) «Облік та аналіз оплати праці на ПП 

"БЕБІФУДСТАР"». Керівник – к.е.н., доцент Кучеркова С.О. (кафедра обліку 

і оподаткування). Кучеркова С.О. (кафедра обліку і оподаткування). Сума 

балів – 29,69. 
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19. Тітієвська Д.В. (31МН) «Сучасний мотиваційний механізм банків-

ської установи на прикладі ВАТ "Банк Кіпру" в м. Мелітополь». Керівник – 

к.е.н., доцент Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 30,63. 

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

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

цент Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 30,63. 

21. Недорєзков А.І. (21МБ ПТ) «Прибутковість аграрного підприємства 

та резерви її підвищення». Керівник – к.е.н., доцент Педченко Г.П.  (кафедра 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 32,88. 

22. Вікторова В.С. (41МН) «Формування організаційної культури на 

підприємстві». Керівник – к.е.н., доцент Агєєва І.В. (кафедра менеджменту). 

Сума балів – 33,00. 

23. Краєва О.В. (41ФБ) «Оцінка потенціалу міста та напрями його ви-

користання». Керівник – к.е.н., доцент Тебенко В.М. (кафедра підприємницт-

ва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 31,88. 

24. Мазурова І.В. (31ФБ) «Ефективність використання бюджетних ко-

штів на державну підтримку розвитку сільського господарства України». Ке-

рівник – к.е.н., доцент Захарова Н.Ю. (кафедра фінансів, банківської справи 

та страхування). Сума балів – 30,63. 

25. Гришко Р.С. (31ФБ) «Організація системи електронного банкінгу та 

ефективність його використання в Україні». Керівник – к.е.н., доцент Чкан 

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

30,75. 

26. Кривцун Є.В. (11МБ ЕМ) «Економічний аналіз діяльності фермер-

ського господартва "НАДІЯ" Бердянського району Запорізької області». Ке-

рівник – к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л. (кафедра бізнес консалтингу та міжна-

родного туризму). Сума балів – 30,63. 

27. Шеремет Ю.Д. (11МБ ЕМ) «Економічний аналіз діяльності малого 

підприємства (на прикладі ППФ "ЙАРК" м. Мелітополя)». Керівник – к.е.н., 

доцент  Краснодєд Т.Л. (кафедра бізнес консалтингу та міжнародного туриз-

му). Сума балів – 32,38. 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами оцінки членами комісії студентських 

наукових робіт факультету економіки та бізнесу,  визначені наступні пере-

можці конкурсу: 

 

1 місце 

          Марцун Я.М. (41ПТ) «Дослідження прибутковості ТОВ"СПП ЛАНА" 

Михайлівського району Запорізької області». Керівник – к.е.н., доцент Завад-

ських Г.М. (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума 

балів – 33,63. 
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2 місце 

Вікторова В.С. (41МН) «Формування організаційної культури на підп-

риємстві». Керівник – к.е.н., доцент Агєєва І.В. (кафедра менеджменту). Су-

ма балів – 33,00. 

 

3 місце 

Недорєзков А.І. (21МБ ПТ) «Прибутковість аграрного підприємства та 

резерви її підвищення». Керівник – к.е.н., доцент Педченко Г.П.  (кафедра 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 32,88. 

 

 

Яворська Т. І., д.е.н., професор, голова комісії________________________ 

 

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

 

Олексенко Р. І., д. ф. н., професор___________________________________              

 

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

 

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

 

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

 

Рубцова Н. М., к.е.н., доцент _______________________________________ 

 

Бінчева П. Г., асистент           _______________________________________ 
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Загальний рейтинг 

 

1. Марцун Я.М. (41ПТ) «Дослідження прибутковості ТОВ"СПП ЛАНА" 

Михайлівського району Запорізької області». Керівник – к.е.н., доцент 

Завадських Г.М. (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяль-

ності). Сума балів – 33,63. 

2. Вікторова В.С. (41МН) «Формування організаційної культури на підп-

риємстві». Керівник – к.е.н., доцент Агєєва І.В. (кафедра менеджмен-

ту). Сума балів – 33,00. 

3. Недорєзков А.І. (21МБ ПТ) «Прибутковість аграрного підприємства та 

резерви її підвищення». Керівник – к.е.н., доцент Педченко Г.П.  (кафе-

дра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 

32,88. 

4. Лебедка А.А. (11 МБ МК) «Формування маркетингової стратегії підп-

риємства». Керівник - к.е.н., доцент Шквиря Н.О. (кафедра маркетин-

гу). Сума балів – 32,50. 

5. Андрєєв. Є.А. (31ПТ) «Конкурентна позиція бізнесу на ринку розважа-

льних послуг та шляхи її зміцнення». Керівник – к.е.н., доцент Андрєє-

ва Л.О.  (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Су-

ма балів – 32,38. 

6. Шеремет Ю.Д. (11МБ ЕМ) «Економічний аналіз діяльності малого під-

приємства (на прикладі ППФ "ЙАРК" м. Мелітополя)». Керівник – 

к.е.н., доцент  Краснодєд Т.Л. (кафедра бізнес консалтингу та міжнаро-

дного туризму). Сума балів – 32,38. 

7. Чернишова М.О. (21М К) «Маркетингові аспекти діяльності ТДВ "Яго-

тинський маслозавод" на ринку молока та молочної продукції». Керів-

ник – к.е.н., доцент Сокіл Я.С. (кафедра маркетингу). Сума балів – 

31,88. 

8. Краєва О.В. (41ФБ) «Оцінка потенціалу міста та напрями його викори-

стання». Керівник – к.е.н., доцент Тебенко В.М. (кафедра підприємниц-

тва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 31,88. 

9. Булгакова Т.О. (22-ЕМ К) «Теоретичні та практичні засади розробки 

стратегії сільськогосподарського підприємства». Керівник – ст. викла-

дач Васильченко О.О. (кафедра бізнес консалтингу та міжнародного 

туризму). Сума балів – 31,75. 

10. Тарасенко О.В. (11сПТ) «Економічне обгрунтування інвестиційної дія-

льності підприємства». Керівник – к.е.н., доцент Андрєєва Л.О. (кафед-

ра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 31,25. 

11. Гришко Р.С. (31ФБ) «Організація системи електронного банкінгу та 

ефективність його використання в Україні». Керівник – к.е.н., доцент 



6 

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

балів – 30,75. 

12. Тітієвська Д.В. (31МН) «Сучасний мотиваційний механізм банківської 

установи на прикладі ВАТ "Банк Кіпру" в м. Мелітополь». Керівник – 

к.е.н., доцент Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 

30,63. 

13. Клімова А.С. (31МН) «Управління персоналом та гуманізація праці в 

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

доцент Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 30,63. 

14. Мазурова І.В. (31ФБ) «Ефективність використання бюджетних коштів 

на державну підтримку розвитку сільського господарства України». 

Керівник – к.е.н., доцент Захарова Н.Ю. (кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування). Сума балів – 30,63. 

15. Кривцун Є.В. (11МБ ЕМ) «Економічний аналіз діяльності фермерсько-

го господартва "НАДІЯ" Бердянського району Запорізької області». 

Керівник – к.е.н., доцент Краснодєд Т.Л. (кафедра бізнес консалтингу 

та міжнародного туризму). Сума балів – 30,63. 

16. Мальченко М.Ю. (21МБ ОО) «Стратегічний облік і аналіз дебіторської 

заборгованості». Керівник – к.е.н., доцент Костякова А.А. (кафедра об-

ліку і оподаткування). Сума балів – 30,13. 

17. Бас Д.П. (21МБ ОО) «Стратегічна звітність на основі бухгалтерського 

інжинірингу». Керівник – к.е.н., доцент Костякова А.А. (кафедра обліку 

і оподаткування). Сума балів – 30,00. 

18. Кухарчук В.В. (1-ЕМ) «Сучасний стан та перспективи розвитку міжна-

родної міграції капіталу». Керівник – ст. викладач Васильченко О.О. 

(кафедра бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 

29,88. 

19. Гриченко Р.І. (21МБ ОО) «Організація обліку в ТОВ "Мала Токмач-

ка"». Керівник – к.е.н., доцент Кучеркова С.О. (кафедра обліку і опода-

ткування). Сума балів – 29,69. 

20. Єльцова Ю.Ю. (21МБ ОО) «Облік та аналіз оплати праці на ПП "БЕБІ-

ФУДСТАР"». Керівник – к.е.н., доцент Кучеркова С.О. (кафедра обліку 

і оподаткування). Кучеркова С.О. (кафедра обліку і оподаткування). 

Сума балів – 29,69. 

21. Мазурова І.В. (21ФБ) «Страхове посередництво». Керівник – к.е.н., до-

цент Рубцова Н.М. (кафедра фінансів, банківської справи та страхуван-

ня). Сума балів – 29,38. 

22. Мальченко М.Ю. (21МБ ОО) «Облік і оподаткування в СГФГ"ЛІРА"». 

Керівник – к.е.н., доцент Кучеркова С.О. (кафедра обліку і оподатку-

вання). Сума балів – 28,88. 
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23. Маляренко О.В. (21 СЕМ) «Зовнішньоторгівельна політика України і 

Китаю: тенденції та перспективи розвитку». Керівник – к.е.н., доцент 

Попова Т.В. (кафедра бізнес консалтингу та міжнародного туризму). 

Сума балів – 28,00. 

24. Вознюк Ю.Є. (41 ЕМ) «Тенденції розвитку світового та вітчизняного 

ринку нафтопродуктів». Керівник – к.е.н., доцент Попова Т.В. (кафедра 

бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 26,50. 

25. Зуй  А.С. (21СЕМ) «Особливості зовнішньоекономічної діяльності ТОВ 

"GLOBAL SPIRITS"». Керівник – к.е.н., доцент Попова Т.В. (кафедра 

бізнес консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 26,00. 

26. Ткачук Ю.М. (21МН) «Сприйняття реклами в соціальних мережах та 

інших інтернет ресурсах представниками покоління Z». Керівник – 

к.е.н., доцент Бакіна Т.В. (кафедра бізнес консалтингу та міжнародного 

туризму). Сума балів – 26,00. 

27. Крись А.О. (21 СПУ) «Механізм надання адміністративних послуг в 

умовах реформування територіальної організації влади». Керівник – 

к.е.н., доцент Плотніченко С.Р. (кафедра публічного управління, адмі-

ністрування та права). Сума балів – 23,88. 

 


