


International Scientific Conference 

«The modern economic model: objectives, challenges and prospects» 
 

 2 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ/ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ/ 
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- к.пед.н., доцент, заслужений працівник народної 
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Микола Петрович 

- академік Інженерної академії та Академії 

економічних наук України, заслужений економіст 

України, д.е.н., професор, завідувач кафедри 
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управління Чернігівського національного 
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Кулик  

Василь Петрович 

 

- к.т.н., доцент, заступник директора з навчально-
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Остапчук  

Анатолій Дмитрович 

- к.е.н., доцент, декан факультету аграрного 
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інституту бізнесу і права; 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

6 квітня (четвер) 

09.00-11.00 – розміщення та реєстрація 

11.00-12.30 – пленарне засідання 

12.30-13.00 – кава-брейк 

13.00-17.00 – робота напрямів 

7 квітня (п’ятниця) 
10.00-14.00 – продовження роботи напрямів 

14.00-14.30 – кава-брейк 

14.30-15.00 – підведення підсумків 

15.00-17.30 – від’їзд учасників конференції 

 

 

ORDER OF THE CONFERENCE 

April 6th ( Thursday) 

09.00-11.00 – accommodation and registration 

11.00-12.30 – plenary session 

12.30-13.00 – coffee break 

13.00-17.00 – conference sessions 

April 7th ( Friday) 

10.00-14.00 – conference sessions 

14.00-14.30 – coffee break 

14.30-15.00 – summing-up of the conference 

15.00-17.30 – departure of participants 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

6 апреля (четверг) 

09.00-11.00 – размещение и регистрация 

11.00-12.30 – пленарное заседание 

12.30-13.00 – кофе-брейк 

13.00-17.00 – работа направлений 

7 апреля (пятница) 
10.00-14.00 – продолжение работы направлений 

14.00-14.30 – кофе-брейк 

14.30-15.00 – подведение итогов 

15.00-17.30 – отъезд участников конференции 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(Конференц зал інституту) 

Відкриття конференції  

Вступне слово: 

Лукач 

Василь Степанович  

- к.пед.н., доцент, заслужений працівник народної освіти 

України, відмінник аграрної освіти України, директор 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

 

ДОПОВІДІ: 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО 2020 

РОКУ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ФІНАСУВАННЯ 

Лукач 

Василь Степанович  

- к.пед.н., доцент, заслужений працівник народної освіти 

України, відмінник аграрної освіти України, директор 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКА 

БЕЛАРУСИ 

Зборина Ирина 

Михайловна   

- к.э.н., доцент, декан экономического факультета 

УО «Полесский государственный университет» 

ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Воронин Сергей 

Александрович 

 д.э.н., с.н.с., заместитель руководителя Проекта 

Института прогнозирования и макроэкономических 

исследований, г. Ташкент, Узбекистан 

«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» – ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 

Горьовий Василь 

Павлович 

- д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. 

проф. Й.С. Завадського Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗВИТКУ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

НА СЕЛІ 

Збарський Василь 

Кузьмич 

- д.е.н., професор кафедри економіки підприємства ім. 

проф. І.Н. Романенка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

 

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РЕГІОНІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Барановський 

Микола 

Олександрович  

- д.г.н., професор, завідувач кафедри географії 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

ПІДПРИЄМНИЦЬКА СТРАТЕГІЯ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА 

ОСНОВІ КООПЕРУВАННЯ 

Кальченко Сергій 

Володимирович 

- д.е.н., доцент кафедри економіки Таврійського 

державного агротехнологічного університету 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ, ЩО 

СФОРМУВАЛИСЯ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

Акулов-Муратов 

Владислав 

Вікторович 

- к.н.держ.упр., докторант Національної академії 

державного управління при Президентові України 

 

ІННОВАЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОВОЧЕВИХ І 

БАШТАННИХ КУЛЬТУР 

Ільїнова Євгенія 

Михайлівна 

- к. с.-г. н., с.н.с. лабораторії інвестиційно-інноваційного 

розвитку овочевого ринку та інтелектуальної власності 

Інституту овочівництва і баштанництва НААН України 

ПОЯВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ МАКРОЗМІННИХ У СИСТЕМАХ З 

СИЛЬНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ 

Дубко Валерій 

Олексійович 

- д. ф-м. н., професор, завідувач кафедри прикладної 

математики і моделювання ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ В КОНТЕКСТЕ СООТНОШЕНИЯ 

НРАВСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВ 

Арпентьева Мариям 

Равильевна 

- д. психол. н., профессор, с.н.с. кафедры психологии 

развития и образования Калужского государственного 

университета имени К.Э. Циолковского 
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НАПРЯМ № 1 

«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» 

 (аудиторія 118) 
Керівники секції:   

Зборина  

Ирина Михайловна 

- к.э.н., доцент, декан экономического факультета                         

УО «Полесский государственный университет»; 

Столяренко Олена 

Миколаївна 

 

- д.е.н., професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут»; 

Секретар секції:   

Овчарик 

Зоряна Дем’янівна 

- к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут». 
 

ДОПОВІДІ 
 

1.  Oteshova Dana, student of Master program NARXOZ University 

Scientific adviser – Ahkmetov T.B., Doctor PhD NARXOZ University 

Islamic securities market growth factor 

 

2.  Акулова Юлія Віталіївна, студентка Харківського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ  

Науковий керівник – Литвиненко О.Д., к.е.н., доцент кафедри 

«Міжнародних економічних відносин та фінансів» Харківського 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ  

Проблеми розвитку фінансової системи США 

 

3.  Антонюк Олександр Андрійович, ст. викладач кафедри статистики та 

економетрії Київського національного торговельно-економічного 

університету 

Непроцентні доходи як складова моделі стохастичного кордону 

при оцінюванні ефективності діяльності банків України 

 

4.  Арсенович Алина Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Войтович Юлия Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Денежные средства населения как источник формирования 

ресурсной базы коммерческого банка 
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5.  Артюх Наталя В’ячеславівна, студентка Харківського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ  

Науковий керівник – Сидоренко О.О., к.е.н., доцент фінансів та 

міжнародних економічних відносин Харківського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ  

Проблеми формування і використання Державного бюджету 

України та шляхи їх вирішення  

 

6.  Баранова Дарья Олеговна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Бонцевич Дарья Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Совершенствование ипотечного кредитования в Республике 

Беларусь 

 

7.  Беловецкая Александра Николаевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Глыбовская Ксения Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Платёжный баланс Республики Беларусь 

 

8.  Бережняк Анна Іванівна, асистент кафедри бухгалтерського обліку, 

аналізу і аудиту ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Автоматизація формування фінансової звітності підприємства 

 

9.  Богатько Аліна Сергіївна, студентка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Науковий керівник – Негода Ю.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

Еволюція поняття «державний борг» 

 

10.  Бойко Юлия Владимировна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Новик Т. В., ст. преподаватель кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Фонды банковского управления как развивающийся инструмент 

инвестирования в Республике Беларусь 
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11.  Бойсина Ольга Васильевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Любанец Диана Анатольевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Платёжный баланс Республики Беларусь 
 

12.  Бондарева Виктория Дмитриевна, студентка ГУВПО «Белорусско-

Российский университет» 

Научный руководитель – Панкова Т.Н., ст. преподаватель кафедры 

«Финансы и бухгалтерский учет» ГУВПО «Белорусско-Российский 

университет» 

Перспективы развития валютно-обменных операций 

коммерческого банка 
 

13.  Борисенко Павел Игоревич, ст. преподаватель кафедры финансов и 

бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный университет 

имени Я. Купалы» 

Роль страховых организаций в развитии рынка ценных бумаг в 

Республике Беларусь и Украине 
 

14.  Брижань Ірина Андріївна, студентка Харківського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ 

Науковий керівник – Сидоренко О.О., к.е.н., доцент фінансів та 

міжнародних економічних відносин Харківського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ  

Сутність і проблеми збалансованості видатків бюджету 
 

15.  Будкевич Кристина Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Инфляция и антиинфляционная политика в Республике Беларусь 
 

16.  Будрица Виктория Андреевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 
 

17.  Бур’ян Аліна Михайлівна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Овчарик З.Д., к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Обліково-економічна сутність витрат виробництва 
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18.  Валієва Каріна Ібрагімівна, студентка ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Шевченко Н.О., к.і.н., ст. викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Історія виникнення бухгалтерського обліку та професії бухгалтер 

 

19.  Василевски Даниэль Павлович, аспирант УО «Полесский 

государственный университет» 

Развитие финансовых источников инвестирования в Республике 

Беларусь 

 

20.  Велешкевич Александра Павловна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Инвестиционная деятельность банков Республики Беларусь 

 

21.  Власовец Светлана Владимировна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Самоховец М.П., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Сбалансированность государственного бюджета Республики 

Беларусь 
 

22.  Маматкулов Нодир Шокиржонович, м.н.с. Института 

прогнозирования и макроэкономических исследований, г. Ташкент, 

Узбекистан 

Джайдакбаев Мурат Тургунович, слушатель Банковско-финансовой 

академии, г. Ташкент, Узбекистан 

Пути развития налоговой системы Узбекистана в условиях 

либерализации экономики 
 

23.  Глушаченко Анатолій Іванович, аспірант Сумського національного 

аграрного університету 

Суттєвість інформації при формуванні облікової політики 

підприємства 
 

24.  Головач Диана Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Гуринович Анжелика Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Рынок акций в Республике Беларусь 
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25.  Гончар Анастасия Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Самоховец М.П., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Оптимизация расходов государственного бюджета в условиях 

мирового экономического кризиса 

 

26.  Гурин Анна Олегівна, студентка Університету фіскальної служби 

України 

Науковий керівник – Пернарівський О.В., к.е.н., доцент кафедри 

банківської справи та фінансового моніторингу Університету 

фіскальної служби України 

Застосування досвіду Японії в регулюванні ринку цінних паперів  

в Україні 

 

27.  Деюн Александр Александрович, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Рыжикова Анастасия Дмитриевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Роль кредита в национальной экономике 

 

28.  Дивак Полина Андреевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Жданюк Дарья Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Инвестиционная деятельность коммерческих банков в Республике 

Беларусь 

 

29.  Дубок Анна Сергіївна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Овчарик З.Д., к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Особливості формування операційних витрат 
 

30.  Дуляба Наталія Іванівна, к.е.н, доцент кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва НУ «Львівська політехніка» 

Реформування національного виробництва як основа стабілізації 

грошово-банківської системи в Україні 
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31.  Жуковская Алеся Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Зинкевич Алеся Юрьевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Фонды банковского управления в Республике Беларусь 

 

32.  Задворних Сергій Сергійович, к.е.н., головний спеціаліст відділу 

економіки з питань інвестиційної діяльності виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради 

Узгодженість дій НБУ з фінансовою політикою держави як 

запорука стабільності грошово-банківської системи 

 

33.  Кадацька Алла Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 

обліку Сумського національного аграрного університету 

Облік безнадійної дебіторської заборгованості 
 

34.  Капніна Лілія Володимирівна, студентка Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ  

Осіпова Лариса Василівна, к.е.н., доцент кафедри філософії та 

економічної теорії Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ  

Децентралізація: зміни в бюджетній системі України 
 

35.  Качан Анна Володимирівна, студентка Університету митної справи та 

фінансів 

Губа Анастасія Андріївна, студентка Університету митної справи та 

фінансів 

Науковий керівник – Роменська К.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів 

Університету митної справи та фінансів 

Бюджетний дефіцит як інструмент стимулювання економічного 

зростання 

36.  Кириленко Тетяна Яківна, викладач ВП НУБіП України «Ірпінський 

економічний коледж» 

Основи бухгалтерського обліку адміністративних витрат 

 

37.  Климчук Анжелика Леонидовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Кобылкина Валерия Юрьевна студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие инфраструктуры финансового рынка Республики 

Беларусь 
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38.  Ковтун Анастасія Володимирівна, студентка ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Овчарик З.Д., к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Собівартість продукції - показник ефективності роботи 

підприємства 

 

39.  Кожаліна Наталія Петрівна, аспірантка кафедри оподаткування та 

соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів 

Основні напрями оптимізації видатків місцевих бюджетів 

 

40.  Козловская Евгения Евгеньевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Динамика ставки рефинансирования в Республике Беларусь 

 

41.  Кононов Алексей Александрович, к.э.н., доцент кафедры региональной 

экономики и менеджмента Юго-Западного государственного 

университета 

Методика оценки и управления доходами муниципалитета 

 

42.  Копыл Юлия Игоревна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Проблемы и перспективы развития интернет-банкинга в 

Республике Беларусь 

 

43.  Коржовник Татьяна Вячеславовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Операции с использованием банковских платежных карточек в 

Республике Беларусь: перспективы развития 

 

44.  Кошик Вікторія Валеріївна, викладач ВП НУБіП України «Ірпінський 

економічний коледж» 

Особливості вдосконалення бухгалтерського обліку з 

використанням сучасних інформаційних технологій 
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45.  Кулеш Елизавета, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Никитина Карина, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Тенденции развития рынка корпоративных ценных бумаг 

Республики Беларусь 
 

46.  Курмыса Юлия Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Кришталь Вероника Олеговна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Платежный баланс Республики Беларусь 
 

47.  Кутилина Ирина Николаевна, магистрант УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Петрукович Н.Г., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Концептуальные подходы к управлению риском ликвидности 

банков 

 

48.  Кучук Марина Юрьевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Курилович Виктория Геннадьевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Депозитные операции банков и перспективы их развития в 

Республике Беларусь 
 

49.  Кушніренко Олександр Анатолійович, к.е.н., ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Облікове відображення якісних характеристик 

сільськогосподарських угідь при формуванні фінансової звітності 
 

50.  Лозоцька Катерина Сергіївна, студентка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Науковий керівник – Олійник Л.А., к.е.н., доцент кафедри фінансів 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Перспективи розбудови та шляхи вдосконалення податкової 

системи України 
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51.  Луценко Вероника Андреевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Развитие рынка корпоративных облигаций в Республике Беларусь 
 

52.  Малахова Мария Андреевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Современные проблемы и пути развития кредитования 

физических лиц 
 

53.  Маркович Ірина Богданівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та 

фінансів Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя 

Особливості адміністрування податків та податкове регулювання 

діяльності бізнесу 
 

54.  Маркушевский Александр Иванович, магистрант УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Петрукович Н.Г., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Управление кредитными рисками банков и способы их 

минимизации 
 

55.  Медведева Татьяна Андреевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Будник Карина Ивановна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Инвестиционная деятельность банков республики Беларусь 
 

56.  Мешкевич Виктория Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Соловчук Анна Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Небанковские кредитно-финансовые организации и перспективы 

их развития в Республике Беларусь 
 

57.  Мєсєчко Ірина Миколаївна, аспірант Національного інституту 

стратегічних досліджень 

Вплив процесу транснаціоналізації на розвиток банківської 

системи України 
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58.  Морозова Наталья Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Платежная система Республики Беларусь: особенности и пути ее 

развития 

 

59.  Мосейчук Марина Ярославовна, магистрант УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Вертай С.П., к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента и маркетинг УО «Полесский государственный 

университет» 

Актуальные проблемы формирования ресурсной базы 

коммерческих банков 

 

60.  Моцук Ольга Александровна, магистрант УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Петрукович Н.Г., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Способы и методы оценки банковских рисков 

 

61.  Нелюбович Маргарита Сергеевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Орлова Ангелина Евгеньевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Проблемы и перспективы развития фондового рынка Республики 

Беларусь 
 

62.  Овчинникова Татьяна Анатольевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Колошук Надежда Васильевна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Проблемы и перспективы развития факторинга в Республике 

Беларусь 
 

63.  Онищук Вікторія Олегівна, аспірантка Тернопільського 

національного економічного університету  

Актуальні проблеми оподаткування грошових переказів трудових 

мігрантів 
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64.  Орлович Яна Васильевна, студентка УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Самоховец М.П., к.э.н., доцент кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Управление государственным долгом 
 

65.  Панкова Анастасия Александровна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 
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агрегатов в Республике Беларусь 
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торговельно-економічного університету 
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http://amj.aom.org/content/28/2/446.short
http://amj.aom.org/content/28/2/446.short
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2006.00585.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2006.00585.x/full
http://amj.aom.org/content/27/1/42.short
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Обговорення доповідей 

Прийняття рішень напряму № 2 

 «Стратегія розвитку підприємств, галузей та регіонів» 

Підведення підсумків 
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НАПРЯМ № 3 

 «Соціальна політика держави: завдання та принципи» 

(аудиторія 134) 
Керівники секції:   

Марданов 

Темирбулат Камзенович 

- магистр экономических наук, директор 

Индустриально-экономического колледжа 

имени академика Г.С. Сейткасимова; 

Сидорович 

Олександр Сергійович 

- к.і.н., доцент, завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут»; 

Секретар секції:   

Литовченко 

Віктор Петрович 

- к.філос.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут». 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Jolita Vveinhardt, PhD., Assoc. Prof.Vytautas Magnus University 

Losses suffered «due to» social loafing: do the executives of organizations 

give thought to it? 

 

2.  Ангелко Ірина Володимирівна, к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародної 

економіки Національного університету «Львівська політехніка» 

Міграційна криза в Європі: основні причини та наслідки 

 

3.  Андилевко Татьяна Валерьевна, научный сотрудник ГНУ «Институт 

экономики НАН Беларуси» 

Совершенствование статистического анализа рынка труда 
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организации труда 

 

4.  Балбуцкая Марина Александровна, научный сотрудник отдела 
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Развитие белорусской семьи и абортивная культура 

репродуктивного поведения 

 

5.  Бахур Елизавета Владимировна, студентка УО «Полесский 
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государственный университет» 

Научный руководитель – Киевич А.В., д.э.н., профессор кафедры 

финансов УО «Полесский государственный университет» 

Медицинское страхование в Республике Беларусь 
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Еволюція сутності інтелектуального капіталу 
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Взаємодія ВНЗ та бізнесу у підготовці спеціалістів 
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Научный руководитель – Ливенский В.М., к.г.н., доцент кафедры 
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Расходы бюджета Республики Беларусь на спорт и физическую 

культуру 

 

11.  Дилфуза Миржановна Артикова, ст.преподаватель  кафедры 

«Менежмент» Бухарского инженерно-технологического института 

Основные ошибки при составлении анкет 

12.  Дорошкевич Александра Викторовна, студентка УО «Полесский 

государственный университет» 

Попов Роман Эдуардович, студент УО «Полесский государственный 

университет» 

Научный руководитель – Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» 

Психология денег 
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Проблема фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні 
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Науковий керівник – Урсакій Ю.А., к.е.н., ст. викладач кафедри 
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Науковий керівник – Толочко С.В., к.пед.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Комунікативна професіограма фахівця з транспортних технологій 
 

17.  Кабзова Наталья Васильевна, ст. преподаватель УО «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова» 

Инновационные формы гражданского образования молодёжи 
 

18.  Калінін Андрій Володимирович, студент ВП НУБіП України 
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Науковий керівник – Шевченко Н.О., к.і.н., ст. викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Холодна війна перезавантаження 

 

19.  Килин Иван Сергеевич, заведующий сектором трудовых отношений 

Института экономики НАН Беларуси 

Окта-анализ как новая теоретическая рамка исследования 

мотивации 
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Научный руководитель – Бухтик М. И., к.э.н., доцент кафедры финансов 
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Правовое регулирование прохождения службы в органах 
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Науковий керівник – Толочко С.В., к.пед.н., доцент кафедри соціально-
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агротехнічний інститут» 

Навчання протягом життя – серцевина сучасного освітнього 

процесу 

 

23.  Лавська Наталія Вікторівна, к. с.г. н., викладач ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Сучасна демографічна ситуація в Україні 

 

24.  Ланченко Євгеній Олександрович, к.е.н., доцент кафедри економіки 

праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Якість трудового життя в сільському господарстві 

 

25.  Литовченко Віктор Петрович, к. філос. н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Телекомунікаційні технології в освітньому процесі 

 

26.  Литовченко Олена Володимирівна, директор ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Відображення гуманітарної та соціальної політики держави у 

діяльності вищого навчального закладу 
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«Ніжинський агротехнічний інститут» 
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агротехнічний інститут» 
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46.  Сухоставець Андрій Іванович, к.е.н., доцент кафедри економіки 

Сумського національного аграрного університету 

Формування соціального капіталу аграрної сфери 

 

47.  Толочко Світлана Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Проблеми та завдання сучасної освіти дорослих в Україні 
 



Міжнародна науково-практична конференція 

«Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи» 
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48.  Хоменюк Анастасія Миколаївна, студентка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

Науковий керівник – Хомич В.І., к.філол.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Дитяча література і навчально-виховний процес 

 

49.  Цвігун Інна Анатоліївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри 

інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного 

університету 

Теоретичні підходи до визначення сутності демографічної безпеки 

 

50.  Чобітько Олександр Юрійович, студент ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Хомич В.І., к.філол.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Основні закони спілкування фахівця з агроінженерії 

 

51.  Шкодин Альона Василівна, к.пед.н., доцент кафедри життєдіяльності 

людини ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Гуманітаризація вищої професійної освіти в Україні 

 

52.  Щербина Наталья Михайловна, заведующий сектором социально-

демографической политики ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

Методологические подходы к исследованию благосостояния 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень напряму № 3 

 «Соціальна політика держави: завдання та принципи» 

Підведення підсумків 
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Підписано до друку 06.04.2016 р. Формат 60х84/16 

Умовн. друк. арк. 3,3. Обл. вид. арк. 2,5. 

Наклад 350 пр. Зам. 1380 

 

 

 

Видавець та виготівник ПП Лисенко М.М. 

м. Ніжин, вул. Шевченка, 20. Тел. (04631) 9-09-95, (067) 4412124 

E-mail: vidavec.lisenko@gmail.com 

 

 

Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців,  

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції 

 серія ДК №2776 від 26.02.2007 р. 

mailto:vidavec.lisenko@land.ru

