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СЕКЦІЯ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 

Аудиторія 334 

Керівник секції: 

Давидюк Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

 

Секретар секції: 

Рудківський Олег Анатолійович, асистент кафедри менеджменту 

 

ДОПОВІДІ: 
 

1. Андрусенко Анастасія (студентка гр. МО-50 ЖДТУ), Бородкіна Наталія 

(доцент кафедри менеджменту ЖДТУ). Сучасні тенденції та особливості розвитку 

рекламного ринку в Україні. 

2. Власова Ольга (студентка гр. МО-47 ЖДТУ). Шляхи вдосконалення 

комунікаційної діяльності підприємства. 

3. Горшкова Людмила (аспірант кафедри економіки ЖДТУ). Теоретичні аспекти 

розвитку логістики в Україні.  

4. Давидюк Юлія (к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЖДТУ). Необхідність 

перегляду змісту та характеру маркетингових прийомів впливу на поведінку споживачів. 

5. Жабровець Ольга (студентка гр. МО-51 ЖДТУ), Рудківський Олег (асистент 

кафедри менеджменту ЖДТУ). Міжнародний досвід використання логістичних систем в 

умовах глобалізації. 

6. Летуновська Наталія (аспірант кафедри маркетингу та УІД Сумського 

державного університету). Аналіз практики застосування напрямів соціального 

маркетингу в діяльності вітчизняних підприємств. 

7. Макушок Ольга (к.е.н., доцент кафедри маркетингу Уманського національного 

університету садівництва). Особливості організації маркетингової діяльності 

промислових підприємств. 

8. Мошківський Сергій (слухач магістратури гр. МОМ-12 ЖДТУ), Давидюк Юлія 

(к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЖДТУ). Зарубіжний досвід впровадження 

маркетингових логістичних концепцій на підприємстві.  

9. Пацалюк Катерина (асистент кафедри економіки та маркетингу Житомирського 

державного університету ім. І. Франка). Завдання маркетингових комунікацій. 

10. Рудківський Олег (асистент кафедри менеджменту ЖДТУ). Аналіз складових 

логістичної діяльності молокопереробного підприємства в процесі розробки логістичної 

стратегії. 

11. Стецюк Світлана (аспірант Національного наукового центру „Інститут аграрної 

економіки”). Оптимізація логістичних витрат м’ясопереробних підприємств. 

12. Ткачук Діана (студентка гр. МО-51 ЖДТУ), Тарабукіна Олена (старший 

викладач кафедри менеджменту ЖДТУ). Нові тренди маркетингових комунікацій. 

13. Ярмолюк Д.І. (асистент кафедри менеджменту ЖДТУ). Особливості 

використання аутсорсингу в логістиці підприємств в сучасних умовах. 

 



СЕКЦІЯ 2 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ: КРАЇНА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО 

Аудиторія 316 

Керівник секції: 

Бурачек Ігор Володимирович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

 

Секретар секції: 

Міляр Людмила Францівна, старший викладач кафедри менеджменту 

 

ДОПОВІДІ: 
 

1. Бурачек І.В. (к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЖДТУ). Ретроспективний 

аналіз проблем корпоративного управління в Україні. 

2. Бутович Анна (студентка гр. МО-53 ЖДТУ). Статистичні методи контролю 

якості. 

3. Вікарчук Ольга (к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та маркетингу 

Житомирського державного університету ім. І. Франка). Інноваційна культура як основний 

елемент впровадження інноваційних методів управління. 

4. Гуля Юлія (слухач магістратури гр. МОМ-12 ЖДТУ). Теоретичні та практичні 

аспекти формування системи планування фінансової діяльності вітчизняних 

підприємств. 

5. Іванюк Таїсія (студентка гр. ЕП-33 ЖДТУ). Сучасні проблеми менеджменту 

українських підприємств. 

6. Кубарева Вероніка (аспірант Національного університету «Львівська 

політехніка»). Концептуальний підхід до формування цілей підприємства. 

7. Кульчицька Анна (студентка гр. МО-50 ЖДТУ). Менеджмент якості: проблеми 

та перспективи впровадження на сучасних підприємствах. 

8. Макаренко Наталія (слухач магістратури гр. МОМ-12 ЖДТУ). Система 

управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

9. Малик Ольга (аспірантка кафедри міжнародних економічних відносин 

Хмельницького національного університету). Управління зовнішніми та внутрішніми 

факторами впливу на фінансові політику підприємств. 

10. Осовський Олег (к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЖДТУ). Структурні 

трансформації підприємств: причини та ризики. 

11. Парфіненко Юлія (слухач магістратури Харківського національного 

університету будівництва та архітектури). Управління резервами підприємства з метою 

підвищення ефективності його діяльності. 

12. Протасова Лариса (аспірант кафедри менеджменту Національного університету 

харчових технологій). Сучасні підходи до побудови комплексної системи стратегічних 

показників розвитку підприємства. 

13. Пенчук Ганна (аспірант кафедри менеджменту Національного університету 

харчових технологій). Моделі оцінки управління результативністю. 

14. Станкевич Ірина (к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу Одеської 

національної академії зв’язку ім. О.С. Попова), Фоя Віталій (слухач магістратури 

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова). Особливості стратегії 

зовнішньо-економічної діяльності підприємства Obriy Inc American Express.  

15. Тарасюк Галина (д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ЖДТУ). 

Планування виробничого потенціалу в системі виробничого менеджменту підприємства.  



16. Федулова Ірина (д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту Національного 

університету харчових технологій). Експортна орієнтація і імпортозалежність АПК.  

17. Харчишина Олена. (д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та 

адміністрування Житомирського державного університету ім. І. Франка). Аналіз 

нормативної бази розробки корпоративних кодексів. 

18. Широкова Марія (студентка Житомирського державного університету ім. І. 

Франка). Аналіз сучасних проблем економічного розвитку підприємств Житомирської 

області за допомогою інструментів «теорії обмежень» Е. Голдратта. 



СЕКЦІЯ 3 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ ТА КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК 

ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 

Аудиторія 250 

Керівник секції: 

Крушельницька Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту 

 

Секретар секції: 

Осовська Наталія Сергіївна, методист кафедри менеджменту 

 

ДОПОВІДІ: 
 

1. Бабушкін Дмитро (аспірант кафедри економічної теорії Київського 

національного університету будівництва і архітектури). Теоретичні засади та сучасні 

методи оцінки ефективності використання трудових ресурсів підприємства. 

2. Гочаренко Наталія (студентка Житомирського державного університету ім. І. 

Франка). Виробнича адаптація персоналу в сучасних умовах. 

3. Деркач Вадим (студент гр. ЕП-33 ЖДТУ). Проблеми управління трудовими 

ресурсами підприємства. 

4. Кирилюк Любов (слухач магістратури гр. МОМ-12 ЖДТУ). Система відбору 

персоналу як основа попередження конфліктів в основах організації. 

5. Крушельницька Ольга (к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЖДТУ), Осовська 

Наталія (магістр, інженер кафедри менеджменту ЖДТУ). Кадрова політика 

підприємства: зміст і завдання в мінливих умовах. 

6. Мосійчук Ірина (аспірант ДУ «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН України»). Основні тенденції розвитку кадрового потенціалу 

соціальної сфери. 

7. Назарчук Аліна (слухач магістратури гр. МОМ-12 ЖДТУ). Напрямки 

удосконалення мотивації праці на підприємствах в сучасних умовах.  

8. Ніцак Ольга (асистент Житомирського державного університету ім. І. Франка). 

Проблеми кадрового менеджменту вітчизняних підприємств. 

9. Палащук Ольга (студентка гр. ЕП-33 ЖДТУ). Нематеріальні стимули в системі 

мотивацій праці. 

10. Серіков А.В. (професор кафедри менеджменту Національного університету 

будівництва та архітектури) Лозинська Аліна (студентка Національного університету 

будівництва та архітектури). Зв'язок організаційної культури підприємства з процесом 

його реструктуризації. 

11. Тимощук Олена (студентка гр. ЕП-33 ЖДТУ). Управління конфліктами як 

фактор ефективного функціонування підприємств. 

12. Ткачук В’ячеслав (старший викладач кафедри управління персоналом і 

економіки праці ЖДТУ). Врегулювання вимог робочих місць на промислових 

підприємствах та рівня професійної підготовки кваліфікованих робітників. 

13. Чегейда Аліна (студентка гр. ЕП-33 ЖДТУ). Значення етики бізнесу в сучасному 

менеджменті. 



СЕКЦІЯ 4 

РОЗВИТОК ВИДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ (ІНВЕСТИЦІЙНОГО, ІННОВА-

ЦІЙНОГО, ФІНАНСОВОГО, ОПЕРАЦІЙНОГО, СТРАХОВОГО, 

СТРАТЕГІЧНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО, МІЖНАРОДНОГО, 

ПРОЕКТНОГО, ПОДАТКОВОГО, БАНКІВСЬКОГО ТА ІН.) 

СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Аудиторія 401 

Керівник секції: 

Шатило Олексій Анатолійович, кандидат наук з державного управління 

кафедри менеджменту 

 

Секретар секції: 

Пащенко Ольга Петрівна, ст. викладач кафедри менеджменту 

 

ДОПОВІДІ: 
 

1. Безшкура Анна (к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЖДТУ). Міжфірмовий 

інформаційний обмін як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

2. Бутенко Вікторія (асистент кафедри економічної теорії та історії економічної 

думки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова). Стратегічний аналіз в 

діяльності підприємств птахівництва. 

3. Васянович Альона (студентка гр. ЕП-33 ЖДТУ). Роль фінансового 

менеджменту в діяльності підприємств. 

4. Гультайчук Вероніка (студентка гр. ЕП-33 ЖДТУ). Основні засади 

міжнародного менеджменту. 

5. Іванова Марія (слухач магістратури групи МОМ-12 ЖДТУ). Роль не фінансової 

звітності в управлінні корпоративною соціальною відповідальністю підприємства. 

6. Калініченко Олена (аспірант ДУ «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН України»). Перспективи впровадження недержавного пенсійного 

забезпечення в Україні. 

7. Копитова Ірина (к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Житомирського 

національного агроекологічного університету). Комунікаційний менеджмент в сучасній 

системі управління. 

8. Кравченка Олександра (студентка гр. ЕП-33 ЖДТУ). Розвиток страхового 

менеджменту. 

9. Макаренко Наталія (слухач магістратури групи МОМ-12 ЖДТУ). Особливості 

світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток ринку реклами України. 

10. Михайловська Наталія (слухач магістратури групи МОМ-12 ЖДТУ), 

Осовський Олег (к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЖДТУ). Практичні аспекти 

реалізації інвестиційних проектів на Житомирщині. 

11. Міляр Людмила (старший викладач кафедри менеджменту ЖДТУ). Якість 

обслуговування як складова ефективного функціонування підприємств сфери послуг. 

12. Нестерчук Валентина (слухач магістратури групи МОМ-12 ЖДТУ), Калугіна 

Наталія (слухач магістратури групи МОМ-12 ЖДТУ). Стратегічний підхід до 

удосконалення роботи сільгоспмашино будівних підприємств. 

13. Пащенко Ольга (старший викладач кафедри менеджменту ЖДТУ). Управління 

змінами в контексті стратегічного управління розвитком підприємства. 

14. Пойта Ірина (аспірант ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України»). Діагностика ринку послуг. 



15. Поміркована Альона (студентка гр. ЕП-35 ЖДТУ). Фінансовий лізинг як метод 

інвестиційного менеджменту. 

16. Соковнівна Діана (к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу Уманського 

національного університету садівництва). Особливості сегментації ринку. 

17. Шаповал Петро (аспірант Уманського національного університету садівництва). 

Поняття категорії «інвестиційні ресурси». 

18. Шатило Олексій (кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 

менеджменту ЖДТУ). Особливості між корпоративних відносин у Японії: система 

кейретсу. 

19. Швець Євгенія (аспірант кафедри менеджменту Харківського національного 

університету будівництва та архітектури). Методичний підхід щодо мінімізації ризику при 

формуванні стратегічного потенціалу підприємства. 

20. Якимчук Тетяна (асистент кафедри менеджменту Національного університету 

харчових технологій). До питання управління інвестиційною діяльністю підприємств 

харчової промисловості. 

 


