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Організаційний комітет конференції 

 

Голова оргкомітету: 

 

Чирва Ольга Григорівна – доктор економічних наук, професор, директор 

навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Заступники голови організаційного комітету: 

 

Чвертко Людмила Андріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки, заступник директора з наукової роботи ННІ 

економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини; 

Стойка Віталій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та соціально-поведінкових наук Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Бурдужа Ірина Іонівна – голова студентського наукового товариства ННІ 

економіки та бізнес-освіти; 

Корнієнко Тетяна Олександрівна – голова ради молодих науковців ННІ 

економіки та бізнес-освіти, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; 

Кірдан Олександр Петрович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри економіки та соціально-поведінкових наук ННІ економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Поворознюк Інна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи ННІ економіки 

та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Подзігун Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом ННІ економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Слатвінський Максим Анатолійович – кандидат економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки ННІ економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Акулов Михайло Григорович – кандидат економічних наук, професор кафедри 

технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи ННІ економіки та бізнес-

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Бержанір Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки ННІ економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та соціально-поведінкових наук ННІ економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Побережець Наталія Борисівна – викладач кафедри кафедри маркетингу, 

менеджменту та управління бізнесом ННІ економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
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Метою V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної 

динаміки» є висвітлення наукових здобутків у сфері соціально-економічного 

розвитку держави, обмін результатами наукових досліджень, обговорення 

актуальних проблем забезпечення економічного зростання, наукова дискусія. 

 

 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку. 

2. Сучасні проблеми управління економікою та фінансами. 

3. Механізми та стратегії фінансового  забезпечення розвитку 

економіки України. 

4. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів 

господарювання. 

5. Вітчизняні та міжнародні стратегії маркетингової та логістичної 

діяльності підприємств. 

6. Розвиток систем менеджменту в організаціях різних форм власності. 

7. Сучасний стан та тенденції розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

8. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу 

в Україні. 
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Секція 1 

Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку 
 

Модератор: 

Стойка Віталій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та соціально-поведінкових наук ННІ економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

Асланова Е. І., студентка  

Науковий керівник: Батрименко В. В., к. е. н., доцент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Проблема нерівномірності економічного розвитку у розрізі країн: футуристичні 

прогнози 

 

Бержанір А. Л., к. соц. н., доцент 

Кутащук В. В., магістр 

Уманський державний  педагогічний  університет імені  Павла Тичини 

Корпоративна соціальна відповідальність у системі економічного розвитку країни 

 

Животовський С. І., студент 

Науковий керівник: Гарник О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Роль та значення глобалізації у ринковій економіці 

 

Клименко Л. В., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Механізм стимулювання імпортозамінного виробництва в аграрній сфері  

 

Корнєєва О. О., студентка 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний  університет імені Павла Тичини 

Характер економічних шляхів вирішення соціальних проблем в Україні 

 

Підлісний Є. В., старший викладач 

Котик І. В., студентка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Земельна ділянка, як об’єкт права власності 

 

Коваленко С. В., Котляр І. І., студенти 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні та світова практика вирішення 

 

Морозова К. П., студентка 

Науковий керівник: Іващенко О. А., к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 

Стратегія економічного розвитку Південної Кореї в умовах формування нових 

центрів сили світового господарства 
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Новак І. М., д. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Альтернативні інвестиційні механізми забезпечення розвитку аграрного сектора 

України 

 

Петренко П. С.  к. е. н., доцент, почесний академік Міжнародної Кадрової Академії 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Роль вищого органу контролю державних фінансів у боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю 

 

Писарівський В. В., студент 

Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» 

Сучасний стан та шляхи розвитку державного підприємництва в Україні 

 

Попова С. П., асистент 

Павлюк М. В., магістрант 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

Актуальні проблеми розвитку пенсійної системи України 

 

Сук Ю. В., студентка  
Науковий керівник: Момотюк Л. Є., д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної 

та виховної роботи 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 

Зміст пруденційної політики МВФ: мікро та макро виміри 

 

Траченко А. П., студентка 

Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» 

Інноваційна спрямованість економічного розвитку: особливості та реалії 

 

Фучило В. В., студент 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Суть, форми та межі державного регулювання економіки 

 

Чайка І. Р., студент 

Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» 

Інноваційна діяльність в Україні та її державне регулювання 
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Секція 2 

Сучасні проблеми управління економікою та фінансами 
 

Модератор: 

Кірдан Олександр Петрович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри економіки та соціально-поведінкових наук ННІ економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

Борозна Т. С., студентка 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Проблеми та перспективи  розвитку ринку фінансових ресурсів в Україні 

 

Григораш Е. Б., студентка 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Управління маркетинговою діяльністю підприємств в Україні 

 

Григорьєва І. В., студентка 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Економічні основи розвитку наукової діяльності в Україні. 

 

Гунців В. А., магістрантка 

Вінницький національний аграрний університет 

Стан та перспективи розвитку операцій  з банківськими металами в Україні 

 

Корнєєва І. О., студентка 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Характеристика вирішення проблем охорони навколишнього середовища в Україні 

 

Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Котик І. В., студентка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Проблеми становлення та організації наукової діяльності в Україні 

 

Кубарська Д. В., студентка 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Економічний механізм державного регулювання сільськогосподарського 

виробництва 

 

Кудрявська А. О., студентка 
Науковий керівник: Бондарук Т. Г., д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 

Теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення діяльності підприємств 
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Лантух І. Ю., студентка 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Проблеми та перспективи  розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні 

 

Лисак А. А., студентка 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Проблеми безробіття в Україні та шляхи її вирішення 

 

Пачева Н. О., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Структурні елементи позаекономічних інститутів та їх вплив на відтворення 

соціального капіталу 

 

Пітель Н. Я., к. е. н., доцент  

Уманський національний університет садівництва 

Дестабілізаційні чинники інноваційного розвитку України 

 

Путь А. В., студентка 

Науковий керівник: Бондарук Т. Г., д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 

Теоретичні засади формування фінансів суб’єктів підприємництва 

 

Руденко Т. М., студентка 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Соціально-економічний розвиток територій як складова структурної перебудови 

економіки 

 

Тимченко О. В. магістрант 

Науковий керівник: Прилуцький А. М., к. е. н., доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

Фінансова стійкість підприємства 

 

Щербак В. В., студент 

Науковий керівник: Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Сучасні аспекти економічної безпеки вітчизняних підприємств 
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Секція 3 

Механізми та стратегії фінансового  забезпечення розвитку 

економіки України 
 

Модератор: 

Слатвінський Максим Анатолійович, кандидат економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки ННІ економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

Баланюк Т. Е., студентка 

Науковий керівник: Станіславчук Н. О., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Сучасні проблеми банківської системи України 

 

Вінницька О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Теоретичні підходи до визначення природи бюджету 

 

Долобан В. В., студентка 

Науковий керівник: Вінницька О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення в Україні: стан та 

перспективи розвитку 

 

Жовтюк Б. Л., магістрант 

Науковий керівник: Чвертко Л. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Проблеми та необхідність диверсифікації механізмів пенсійного забезпечення в 

Україні 

 

Корнієнко Т. О., викладач  

Кобзін Б. Г., студент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки суб’єкта господарювання 

 

Кутащук В. В., магістрантка 

Науковий керівник: Чвертко Л. А., к. е. н., доцент  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Проблеми розвитку страхування життя в Україні 

 

Мельничук Ю. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Фінансово-економічна безпека населення як основа зміцнення національної 

економіки 

 

Петренко В. А., магістрант 

Демченко Т. А., к. е. н., доцент  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Управління фінансовим  потенціалом підприємства в системі економічної безпеки 

 



9 

 

Погорєлова Г. С., студентка 

Науковий керівник: Мельничук Ю. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Суть та значення інвестицій у сучасному економічному просторі 

 

Просянкін А. Г., студент 

Науковий керівник: Стойка С. О., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Сучасні проблеми розвитку Пенсійного фонду України 

 

Рець Б. М., магістрант 

Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 

Страхування майнових ризиків  

 

Розумей К. В., студентка 

Науковий керівник: Мельничук Ю. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Ефективність банківської діяльності як запорука покращення фінансового сектору 

економіки 

 

Сербулов Б. В., студент 

Науковий керівник: Вінницька О. А., к. е. н. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Фінансова децентралізація та формування концепції фінансового забезпечення 

розвитку територіальних громад в Україні 

 

Слатвінський М. А., к. е. н., доцент 

Дяченко А. С., магістрант 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Оцінювання ефективності управління системою економічної безпеки підприємства 

 

Станіславчук Н. О., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Партиципаторний бюджет в Україні: ефективність впровадження 

 

Степаненко Д. В., студентка 

Науковий керівник: Станіславчук Н. О., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Напрями оптимізації управління кредитним портфелем банку 

 

Стойка С. О., к. е. н., доцент 

Яцула Я. С., магістрантка 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Стратегічне планування кредитно-інвестиційної діяльності банків України  

 

Чвертко Л. А., к. е. н., доцент  

Чолинець Я. В., студентка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Агрострахування як інструмент мінімізації сільськогосподарських ризиків 
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Секція 4 

Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю 

суб’єктів господарювання 
 

Модератор: 

Демченко Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, професор кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки ННІ економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 
Бержанір І. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Адаптація бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств України до 

міжнародних стандартів 

 
Бровко Н. В., студентка 

Науковий керівник: Дем’янишина О. А., к. е. н, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Облік валютних операцій: нове в законодавстві 

 
Дем’янишина О. А., к. е. н, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Облік витрат на навчання працівників з вигодою для підприємства 
 

Кучеренко О. С., студентка 

Науковий керівник: Дем’янишина О. А., к. е. н, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Проблеми нормативно-правового регулювання сучасної системи бухгалтерського 

обліку 

 
Налбатов О. О., студент 
Науковий керівник: Демченко Т. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Актуальні проблеми обліку грошових коштів в Україні 

    
Починок А. С., студентка 

Науковий керівник: Мельничук Ю. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Поняття «основні засоби» у сучасних наукових дослідженнях 

 
Савельєва В. С., студентка 

Науковий керівник: Дем’янишина О. А., к. е. н, доцент  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Концептуальні основи фінансової звітності за міжнародними стандартами 

 

Федько В. Д., магістрант 

Науковий керівник: Демченко Т. А.,  к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Особливості організації обліку грошових коштів на підприємстві 
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Чмут Б. Ю., студент 

Науковий керівник: Дем’янишина О. А.,  к. е. н, доцент  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Розрахунок заробітної плати на підприємстві: автоматизована система обліку 

 

Шмалюх А. І., студентка 

Науковий керівник: Демченко Т. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Розвиток інформаційних технологій в Україні 
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Секція 5 

Вітчизняні та міжнародні стратегії маркетингової та логістичної 

діяльності підприємств 
 

Модератор: 

Богашко Олександр Леонідович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

маркетингу, менеджменту та управління бізнесом ННІ економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

Балдинюк Д. О., студентка  

Науковий керівник: Гарматюк О. В., викладач  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Інноваційний маркетинг як чинник підвищення конкурентоспроможності 

підприємств 

 

Бовкун О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Вплив стратегії компанії на діяльність логістики при обслуговуванні споживачів 

 

Болецька В. П., студентка 

Науковий керівник: Білошкурська Н. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Роль маркетингових комунікацій в діяльності підприємства 

 

Гарматюк О. В., викладач  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Малобюджетний маркетинг як інстумент просуання організації 

 

Гоменюк М. О., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Особливості стратегії управління логістичною діяльністю ТОВ «Нова пошта» 

 

Длугоборська Л. В., викладач 
Уманський національний університет садівництва 

Логістичний підхід в управлінні як сучасний напрям розвитку підприємства 

 

Зелінська О. Д., студентка  

Науковий керівник: Коган Н. Ю., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Нейромаркетинг, як новий спосіб впливу на споживчу поведінку 

 

Іванченко Т. О., студентка 

Науковий керівник: Бовкун О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Вітчизняні та міжнародні стратегії маркетингової та логістичної діяльності 

підприємств 
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Климчук В. Р., Кременюк Є. П., студенти 

Науковий керівник: Побережець Н.Б., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Сучасні методи просування продукції на ринку  

 

Москаленко К. С., Кугач М. В., студенти 

Науковий керівник: Побережець Н.Б., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Проблеми стратегічного маркетингу на підприємстві 

 

Лавро Р. І., студентка  

Науковий керівник: Гарматюк О. В., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Маркетингові цінові стратегії підприємства  

 

Тертична Ж. О., магістрантка 

Побережець Н. Б., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Розвиток маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств в мережі 

Інтернет 

 

Школьний О. О., д. е. н., професор 

Уманський національний університет садівництва  

Формування системи інтегрованого глобального логістичного управління 
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Секція 6 

Розвиток систем менеджменту в організаціях різних форм власності 
 

Модератор: 

Подзігун Світлана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом ННІ економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

Альошкіна Л. П., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Агроінноваційний розвиток галузі рослинництва 

 

Богашко О. Л., к. е. н., доцент 

Чумак А. С., студентка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Планування діяльності підприємств в умовах ринкової економіки 

 

Гопа Р. Ю., студентка 

Науковий керівник: Богашко О. Л., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Удосконалення системи менеджменту на підприємстві 

 

Загороднюк О. В., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Удосконалення управління персоналом в ТОВ «АГРАРІЙ СВПП» Уманського 

району Черкаської області 

 

Зелінська А. С., студентка 

Науковий керівник: Богашко О. Л., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Завдання менеджера в сучасних умовах господарювання 

 

Котляр І. І., студентка 

Науковий керівник: Бовкун О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Особливості менеджменту в малому підприємництві 

 

Онищенко В. В., студентка 

Науковий керівник: Богашко О. Л., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Вплив систем менеджменту якості на фінансові показники готельних підприємств 

 

Переверзєва А. В., к. е. н., доцент 

Запорізький національний університет 

Особливості формування людських ресурсів об’єднаних територіальних громад 

 

Побережець Н. Б., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Тайм-менеджмент як ефективний інструмент управління персоналом 
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Савченко А. С., Бойко І. С., студенти 

Науковий керівник: Пачева Н. О., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Формування позитивного іміджу організації на ринку 

 

Соколинська К. І., студентка 

Науковий керівник: Богашко О. Л., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Організація як об’єкт управління 

 

Федчук В. В., студентка  

Науковий керівник Побережець Н. Б., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Використання досвіду зарубіжних систем управління персоналом у вітчизняних 

підприємствах 



16 

 

Секція 7 

Сучасний стан та тенденції розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
 

Модератор: 

Бовкун Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

маркетингу, менеджменту та управління бізнесом ННІ економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

Делікатна К. В., Болецька В. П., студентки 

Науковий керівник: Кузьмінов М. В., к. е. н., старший викладач   

Уманський державний педагогічний  університет імені Павла Тичини 

Зовнішня торгівля України: стан, проблеми та перспективи розвитку 

 

Замороцький О. В., студент 

Науковий керівник: Кузьмінов М. В., к. е. н., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Сучасний стан і перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні 

 

Кириченко К. О., студент 

Науковий керівник: Бовкун О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Сучасний стан та тенденції розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

 

Малий Д. В., студент 

Науковий керівник: Бовкун О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Стан та тенденції розвитку підприємництва в Україні 

 

Стравінська К. С., студентка  

Науковий керівник: Кузьмінов М. В., к. е. н., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Сучасний стан та розвиток малого підприємництва в Україні 
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Секція 8 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

туристичного бізнесу в Україні 
 

Модератор: 

Акулов Михайло Григорович, кандидат економічних наук, професор кафедри 

технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

Акулов М. Г., к. е. н., професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Актуальні проблеми планування, як етапу управління проектами в туризмі 

 

Барвінок М. В., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Інформаційні технології, їх вплив на розвиток сфери послуг в туризмі 

 

Батиченко С. П., к. г. н., старший викладач 

Національний університет харчових технологій 

Гастрономічні фестивалі та свята Закарпатської області 

 
Бойко М. В., студентка 

Науковий керівник: Слатвінська Л. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Особливості розвитку інклюзивного туризму 

 

Будна А. В., студентка 

Науковий керівник: Кузьмінов М. В., к. е. н., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Стан і тенденції розвитку ділового туризму в Україні 

 

Вовк Л. П., студентка 

Науковий керівник: Кирилюк І. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені  Павла Тичини 

Внутрішній  туризм як пріоритетний напрям розвитку туристичної сфери в Україні 

 

Дяченко С. В., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Управління якістю послуг в туризмі 

 

Жульковська Д. Ю., студентка 

Науковий керівник: Поворознюк І. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Перспективи розвитку ресторанного бізнесу в Україні 

 

Касторська С. К., магістрант 

Науковий керівник: Басюк Д. І., д. е. н., професор 

Національний університет харчових технологій 

Сутність та перспективи розвитку винного туризму в Україні 
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Ковальова А. В., студентка 

Науковий керівник: Коган Н. Ю., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Впровадження енергозберігаючих технологій в готельно-ресторанній діяльності 

 

Коган Н. Ю., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Застосування маркетингових вивертів при організації туристичної діяльності 

 

Коноваленко А. Л., студентка 

Науковий керівник:  Литвин О. В., викладач  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Рекреаційна сфера як складова туристичної індустрії 

 

Кирилюк І. М., к. е. н, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені  Павла  Тичини 

Теоретичні аспекти релігійного туризму 

 

Кравець Я. Я., Кирилюк В. І., студентки 
Науковий керівник: Слатвінська Л. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Туристичні кластери як передумова ефективності розвитку туризму 

 

Кугач М. В., студентка  

Науковий керівник: Поворознюк І. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Рівень підготовки персоналу як важливий фактор впливу на якість обслуговування  

у готельній сфері України 

 

Левченко С. В.,  магістрант 

Науковий керівник: Слатвінська Л. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний Університет імені Павла Тичини 

Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні 

 

Литвин О. В., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Віртуальна реальність як елемент  розвитку туристичної індустрії 

 

Налбатов О. О., студент 

Науковий керівник: Кузьмінов М. В., к. е. н., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Актуальність проблеми розвитку туристичного бізнесу в Україні 

 

Нещадим Л. М., к. е. н., доцент 

Уманський національний  університет садівництва  

Сільський зелений туризм – основа перспективного розвитку національної 

економіки 

 

Олійніченко Є. О., магістрант 

Науковий керівник: Петренко П. С., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку України: 

регіональний аспект 
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Поворознюк  І. М.,  к. е. н., доцент  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Формування пакетних послуг в готельному господарстві України 

 

Поліщук Ж. В., викладач 

Вінницький фінансово-економічний університет 

Аспекти державного регулювання зеленого туризму в Україні 

 

Слатвінська Л. А., к. е. н., доцент 

Бойко М. В., студентка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Особливості організації туристичних маршрутів Умані з урахуванням інклюзивної 

складової 

 

Тимчук С. В.,  к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Регулятивні вимоги щодо організації туроператорського та турагентського бізнесу 

 

Харенко В. С., магістрант  

Науковий керівник: Басюк Д. І., д. е. н., професор 

Національний університет харчових технологій 

Інклюзивний туризм в Україні  

 

Цимбалюк Ю. А., студентка 

Науковий керівник: Поворознюк І. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Роль маркетингу в готельно-ресторанному бізнесі 

 

Цишек О. В., магістрант    

Науковий керівник: Басюк Д. І., д. е. н., професор 

Національний університет харчових технологій 

Проблеми та перспективи розвитку бальнеологічного курорту сатанів 

 

Штангеєва Н. І., д. т. н., професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Інновації у сучасному ресторанному бізнесі 

 

Ямпольська К. Б., магістрантка 

Науковий керівник: д. е. н., доцент Басюк Д. І.  

Національний університет харчових технологій 

Організація конференц-туризму в Львівській області 
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