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Голова оргкомітету
Васильчук Г.М. – проректор з наукової роботи ЗНУ.
Заступники голови:
Каркоцький І.О. – директор Запорізького НДЕКЦ МВС.
Меліхова Т.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу,
оподаткування та аудиту ЗНУ.
Члени оргкомітету:
Ажажа М.А. – д.н .з держ. упр., професор кафедри менеджменту організацій
та управління проектами ЗНУ.
Арутюнян І.А. – д. т. н., професор, завідувач кафедри промислового та
цивільного будівництва ЗНУ.
Банах А.В. – к. т. н, доцент, завідувач кафедри міського будівництва та
архітектури ЗНУ.
Баранник Л.Б. – д.е.н., професор кафедри соціального забезпечення та
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Бондар О.Г. – д.ю.н., проф., перший проректор ЗНУ.
Воронкова В.Г. – д.ф.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій
та управління проектами ЗНУ.
Глущевський В.В., д.е.н., професор кафедри інформаційної економіки,
підприємництва та фінансів ЗНУ.
Коломоєць Т.О. – д.ю.н., професор,член - кореспондент НАПрН України,
Заслужений юрист України, декан юридичного факультету ЗНУ.
Корнеєва Н.М. – заступник директора Запорізького НДЕКЦ МВС.
Макушинська Г.П. - к.ф.н., доцент кафедри інформаційної економіки,
підприємництва та фінансів ЗНУ.
Макаренко А.П. – д.е.н., професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та
аудиту ЗНУ.
Макаренко П.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та
міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного
університету.
Макаренко Ю.П. – д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Метеленко Н.Г. – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук
України, завідувач кафедри інформаційної економіки, підприємництва та
фінансів ЗНУ.
Нікіта А.Г. – завідувач сектору товарознавчих та гемологічних досліджень
Запорізького НДЕКЦ МВС.
Плаксієнко В.Я. - д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету.
Подмешальська Ю.В. – к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування
та аудиту ЗНУ.

Пушкарьова Г.О. – завідувач сектору будівельних, земельних досліджень та
оціночної діяльності Запорізького НДЕКЦ МВС.
Сіліна І.В. – к.е.н., доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва
та фінансів ЗНУ.
Синчак В.П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, фінансів,
банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та
права імені Леоніда Юзькова.
Федченок О.І. – к. т. н., доцент, в.о. директора Інженерного-навчальнонаукового інституту ЗНУ
Феофанов Л.К. – к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та
аудиту ЗНУ.
Феофанова І.В. – к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та
аудиту ЗНУ.
Шушко О.О. – к.е.н., завідувач відділу товарознавчих, гемологічних,
економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності
Запорізького НДЕКЦ МВС.
Шатіна Ю.О. – завідувач сектору економічних досліджень Запорізького
НДЕКЦ МВС.
Чакалова Н.С. – ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та
аудиту ЗНУ
Яришко О.В. – к.е.н., доцент кафедри інформаційної економіки,
підприємництва та фінансів ЗНУ.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
20.04.2021 р.
системі ZOOM .*

о 10.00 – реєстрація учасників конференції в онлайн-

Ідентифікатор: 5742043013
пароль: 243589
У разі виникнення технічних проблем у ході засідання необхідно
здійснити повторний вхід.
21.04.2021 р. о 10.30 – засідання секцій (відповідно до програми).
РЕГЛАМЕНТ
Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв.
Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.
Виступ при обговоренні доповіді – до 5 хв.
Виступ під час дискусії з проблемних питань – до 5 хв.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
20 квітня 2021 року
Вітальне слово
Васильчук Генадій Миколайович – д.і.н., професор, проректор з наукової
роботи ЗНУ.
Бондар Олександр Григорович – д.ю.н., професор, перший проректор ЗНУ.
Гій Тимофій Олександрович - заступник директора центру Запорізького
НДЕКЦ МВС.
Метеленко Наталя Георгіївна – д.е.н., професор, директор Інженерного
навчально-наукового інституту ЗНУ.
Коломоєць Тетяна Олександрівна - д.ю.н., професор, декан юридичного
факультету ЗНУ.
Синчак Віктор Петрович - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту,
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницький університету
управління та права імені Леоніда Юзькова.
Даценко Вікторія Володимирівна - к.е.н., доцент, декан факультету
економіки, бізнесу та міжнародних відносин Університету митної справи та
фінансів (м. Дніпро).
Великоборец Наталья Владимировна – к.э.н., доцент, декан факультета
бухгалтерского учёта, анализа и аудита Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии (г. Горки, Могилевская область, Республика
Беларусь).
Меліхова Тетяна Олегівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку,
аналізу, оподаткування та аудиту Інженерного навчально-наукового інституту
ЗНУ.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Доповіді
Воронкова Валентина Григорівна - д.ф.н., професор.
Концепція VUCA як концепція вираження невпорядкованості, хаосу і
нестабільності за умов пандемії COVID-19
Пригаріна Ганна Геннадіївна – судовий експерт сектору товарознавчих та
гемологічних досліджень Запорізького НДЕКЦ МВС.
Захаркевич Наталія Петрівна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту,
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова.
Кармазь Марина Валентинівна – судовий експерт сектору будівельних,
земельних досліджень та оціночної діяльності Запорізького НДЕКЦ МВС.
Шушко Ольга Олегівна - к.е.н., завідувач відділу товарознавчих,
гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної
діяльності Запорізького НДЕКЦ МВС.

Глущевський В’ячеслав Валентинович - д.е.н., доцент, в.о. завідувача
кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного
навчально-наукового інституту ЗНУ,
Рекотов Павло Валентинович - к.ю.н., доцент кафедри загальноосвітніх
дисциплін Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ
Безверхий Анатолій Ігоревич - доцент кафедри програмного забезпечення
автоматизованих систем Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ.
21.04.2021 р. – СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
I.
Тематичні напрями конференції
(для економіко-управлінського та правового напряму)
Секція 1. Економіка, організація та управління підприємствами
Арзянцева
підприємстві.

Д.А.

Формалізація

процедур

розробки

стратегії

на

Мацюра С.І., Черненко М.О. Вплив Covid – 19 на світову економіку.
Мацюра С.І., Радько В.М., Сапожникова М.С.,
сучасному економічному середовищі України.
Самарічева Т.А., Банашко О.О.
економіку України.

Тіньова економіка в

Вплив інфляційних процесів на

Ткаченко Є.Ю., Яришко О.В. Сучасні підходи діагностики ймовірності
банкрутства підприємства
Фатюха В.В., Федченко А.Ю. Роль ціноутворення на макро- та
макрорівні.
Єгорова О.В. Закордонний досвід бізнес-інкубаторів для підтримки
стартапів.
Нікіта А.Г. Особливості визначення ринкової вартості лікарських засобів,
медичних виробів та медичного обладнання, призначених для запобігання
виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID – 19,
спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, на території України.
Альміз В. С.,
організації.

Захаркевич Н. П.

Соціально-психологічний клімат

Домбровський І.В., Іжевський П.Г. Формування ланцюгів постачання
підприємств як забезпечення конкурентоспроможності бізнесу в умовах
глобалізації.
Мамчур А.П., Корягіна Т.В. Роль домогосподарств в умовах сучасної
економіки.
Державцева Е.П. Классификация воспроизводства в сельском хозяйстве.
Секція 2. Менеджмент
Воронкова В.Г., Андрюкайтене Р. Цифрова парадигма економіки та
менеджменту в умовах глобальної трансформації.
Ажажа М.А. Механіхми фінансування закладів вищої освіти в контексті
євроінтеграції України.
Бобиль В. В. Розвиток логістичних послуг на підприємствах залізничного
транспорту.
Захаркевич Н.П. Формування кадрового ядра закладу охорони здоров’я.
Корюгін А.В. Особливості управління сталим розвитком підприємства.
Сергієнко Т.І. Теоретико-концептуальні виміри сучасної парадигми
менеджменту.
Шарапова Т.А. Розробка моделі дистанційної освіти як чинник сталого
розвитку освітянського процесу: проблеми, загрози, можливості, тенденції.
Нікітенко В.О. Концепція
менеджменту в умовах COVID-19.

активізації

розвитку

туристичного

Фурсін О.О. Комунікаційний менеджмент як система соціальної взаємодії
та «буття людини в комунікації».
Граматович Ю.В. Особливості системи адаптації персоналу підприємства.
Бугайчук О.В. Технологічна стратегія промислового підприємства як
чинник підвищення конкурентних переваг.
Стародубець В.С. Трансформація зайнятості та безробіття в умовах
цифровізації сервісної економіки.

Диса К.П., Захаркевич Н. П. Гендерні особливості лідерства.
.
Ігнат А.В., Захаркевич Н.П. Оцінювання ефективності публічного
адміністрування.
Рябов М.О., Захаркевич Н.П. Забезпечення ефективності менеджменту на
підприємстві.
Семенюк Р.М., Корюгін А.В. Удосконалення системи комунікацій в
організації.
Шамара О.О., Захаркевич Н.П. Аутсорсинг та його застосування в
публічному управлінні.
Секція 3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Плаксієнко В.Я. Ще раз до балансового узагальнення.
Левченко З.М., Тютюнник С.В., Дугар Т.Є. Організація обліку
благодійної та гуманітарної допомоги у неприбуткових організаціях.
Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. Інформаційна база процедури
«податковий due diligence».
Грибовська Ю.М. Еквіваленти грошових коштів: визнання, класифікація
та облік.
Подмешальська Ю.В. Особливості обліку запасів відповідно до МСФЗ.
Пономаренко О.Г. Можливості удосконалення обліку капітальних
інвестицій: погляд науковців.
Тютюнник С.В., Левченко З.М., Дугар Т.Є. Вплив оборотних активів на
формування майна підприємств за видами економічної діяльності.
Самусь В.А., Меліхова Т.О Удосконалення документування аудиту
основних засобів.
Макаров І.М., Меліхова Т.О. Удосконалення документування аудиту
нематеріальних активів.

Меліхов Є.В., Макаренко А.П. Пропозиції щодо ефективної боротьби з
рейдерським
захопленням
за
допомогою
сучасних
управлінських
інформаційних систем.
Климова О.В., Меліхова Т.О.
засобів у бюджетних установах.

Концептуальні основи обліку основних

Панков Д. А., Матюш И. В. Методика формирования системы
показателей финансовой и управленческой отчетности для бухгалтерского
анализа эффективности модернизации предприятия.
Гудкова Е.А. Сравнение учёта и оценки обязательств в республике
Беларусь с МСФО.
Игнатик М.В., Молчанов А.М. Пути повышения платежеспособности
организаций на основе анализа аналитического баланса.
Батуро К.В., Молчанов А.М. Расчёт резервов роста запаса финансовой
устойчивости организации.
Жедик И.А., Купцова Е.А. Порядок установления командировочных
расходов за рубеж.
Секція 4. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в
економіці
Глущевський В.В., Лобушко С.Д., Січкоріз А.Д., Цимбал Л.М.
Інформатизація процедур комплексного аналізу «вузьких місць» при складанні
виробничих планів промислових підприємств.
Кофанов О.Є. Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на
успішність проєктів у стартап-індустрії.
Секція 5. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит
Макаренко Ю.П.
комерційного банку.

Методи

управління

депозитним

портфелем

Фатюха В.В., Скочко З.Ю. Аналіз зовнішньоторговельного балансу
України на сучасному стані.

Ткачук Н.М., Коцупей Д. О. Зарубіжний досвід управління антикризовою
діяльністю банків.Дронь М.А., Стратегії управління економічним капіталом
банку.
Булешна В. А., Булат Г. В. Сутність і особливості системи фінансового
моніторингу в банківській сфері.
Веселовська В.О., Самарічева Т.А. Сучасний стан боргової безпеки
України
Яворська О.Ф.,
установ України.

Ткачук Н.М. Розвиток кредитних послуг банківських

Шпуганич А. В., Ткачук Н. М. Тенденції інноваційного розвитку
банківської системи України.
Клюкин А.Д., Валько В.В., Короленко О. Н. Методика аудита выпуска и
реализации готовой продукции сельскохозяйственных организаций при учете
уровня существенности.
Секція 6. Податкова система. Бюджетна система
Баранник Л.Б., Соломка Я.А. Інноваційні трансформації системи
оподаткування як чинник економічного розвитку в Україні.
Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Окремі
адміністрування місцевих податків і зборів в Україні.

аспекти

еволюції

та

Тараненко В.Є., Ісаханян С.Р. Регуляторний вплив податку на доходи
фізичних осіб.
Фатюха В.В., Рязанова А.С. ВВП на душу населення, як один із
показників рівня життя в країні.
Фатюха В.В., Більчіч А.О. Дослідження динаміки валютного курсу в
Україні.
Фатюха В.В., Городецькова А.С. Державний борг України на сучасному
етапі.
Івашина А.В., Озерян К.С., Тараненко В.Є. Вплив податків на добробут
громадян в Україні.

Сейитмурадов Р.А., Великоборец Н.В., Система налогообложения в
республике Беларусь.
Секція 7. Правознавство
Мельковький О.В. Деякі питання безпеки особистості в умовах сучасних
загроз.
Рекотов П.В., Батюк К.В. Проблеми правовідносин у мережі інтернет.
Черба В.М., Тарасенко А.О. Система соціального законодавства
малозабезпечених сімей.
Хіміч К.І., Івашина А.В., Озерян К.С. Правове підґрунтя життя та
розвитку молоді як рушійної сили соціально-економічного розвитку держави.
Секція 8. Сучасна експертиза: економична, юридична, будівельна,
технічна
Ярошевська О.В., Кулько-Лабинцева І.В. Суб’єктивний підхід до
проведення економічної експертизи під час фінансових розслідувань.
Каркоцький І.О. Місце об’єктивності та повноти дослідження в системі
принципів судово-експертної діяльності.
Корнеєва Н.М. Особливості призначення та проведення експертних
досліджень.
Клещунов А.М. Особливості іденфікації ноутбуків під час проведення
судової товарознавчої експертизи.
Король А.В. Збіжності та відмінності проведення товарознавчих та
мистецтвознавчих досліджень визначення орієнтованої вартості об’єктів.
Литвицька О.І. Особливості вирішення питань ідентифікації невизначеної
фотоапаратури сучасними засобами фототехнічної експертизи.
Пригаріна Г.Г. Особливості дослідження шампунів під час проведення
судової товарознавчої експертизи.
Литвицький О.П., Чешко В.П. Засоби GPS – моніторингу як потенційний
об’єкт дослідження.

Бабак М.В. Особливості дослідження цифрових фотоапаратів під час
проведення судової товарознавчої експертизи.
Гончаренко Ю.В. Особливості дослідження гаманців під час проведення
судової товарознавчої експертизи.
Кармазь М.В. Вирішення питань щодо земель всіх форм власності за
допомогою земельно-технічної та оціночно-земельної експертиз.
Качан Д.В. Типові проблеми при проведенні будівельно-технічної
експертизи.
Пушкарьова Г.О., Федченок О.І. Питання невід’ємних поліпшень в
судовій будівельно-технічній та оціночно-будівельній експертизах.
Рева Т.М. Висновок судової економічної експертизи, як засіб доказування
розміру упущеної вигоди в суді.
Шушко О.О. Дослідження документів при проведенні судово-економічної
експертизи нарахованої заробітної плати працівників, звільнених з
підприємства.
II.

Тематичні напрями конференції
(для інженерних спеціальностей)
Секція1. Нові підходи та актуальні проблеми металургійної галузі
Бєлоконь К.В. Оцінка впливу техногенних забруднювачів міського
середовища м. Запоріжжя на захворюваність населення.
Воденнікова О.С.
Проблеми
марганцевих та кремнієвих сплавів

розсипання

та

самодиспергування

Тарасов В.К., Румянцев В.Р., Макушина М.М. Оздоровлення виробничого
середовища аглопроцесу шляхом вдосконалення аспіраційної системи.
Шевченко І.А., Пугач О.В. Проблеми дроблення матеріалів в різних
галузях промисловості.

Секція 2. Розвиток енергетичної галузі
Чейлитко А.О., Калюжна А.В.
Дослідження шляхів підвищення
енергоефективності житлового будинку по вулиці Запорізька 2А м. Запоріжжя.

Кісельов Є.М., Алексієвський Д.Г., Туришев К.О. Порівняльний аналіз
джерел випромінювання для оптичних абсорбційних датчиків озонатор них
станцій.
Артемчук В.В., Коваленко В.Л. Перспективи розвитку інтелектуальних
технологій в енергетиці.
Єрофєєва А.А., Олійник Н.І. Інноваційний підхід щодо підвищення
енергоефективності промислових теплотехнічних установок.
Секція 3. Актуальні дослідження в будівельній галузі
Фостащенко О.М., Еззгат Абдельхамід Енергоефективні технології в
архітектурі.
Архіпова К. К. Тюріков Д.В. Моделювання архітектурної візуалізації
просторового середовища.
Архіпова
К.К.
Литвиненко
В.В. Аспекти
архітектурної синкретности модульної інтеграції.

формоутворення

Секція 4. Інженерія програмного забезпечення
Коломоєць Г.П. Системне тестування Веб-застосунків на прикладі
тестування Інтернет-магазину.
Неалова А.О., Безверхий А.І.
навчального процесу.

Архітектура проекту систематизації

Островецький С.В., Щербак А.С., Безверхий А.І. Архітектура проекту
ігрового застосунку.
Рябоволенко В.А., Ульяновська Ю.В., Тхоржевський Д.О., Рябоволенко
Е.А. Вплив гри на розвиток механічної та словесно-логічної пам’яті.

