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12. Рудківський Олег (ст. викладач кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ЖДТУ) Оцінка ефективності 

логістичної стратегії на основі інтегрального показника 

ефективності логістичної системи підприємства. 

13. Семёнова Анна (соискатель НГУ им. Я. Мудрого) Концепция 

туристического маркетинга. 

14. Фетисова Галина (к.э.н., доцент РАНХиГС),Притула 

Оксана Дмитриевна (к.э.н., доцент РАНХиГС) Подходы к оценке 

стратегической платформы региона на примере новгородской 

области. 

15.  Хилькович Анатолий (ст. преподаватель, БрГТУ) 

Внутрифирменный стратегический аналіз. 

16. Шульженко Ірина (к.е.н., доцент, Полтавська державна 

аграрна академія) Роль Менеджера-адміністратор як суб'єкта 

адміністративного менеджменту. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБЛАСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ: 

ВИРОБНИЦТВО, МАРКЕТИНГ, ІННОВАЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЇ, 

ФІНАНСИ, ЛОГІСТИКА, ПЕРСОНАЛ 

Аудиторія 316 

Керівник секції: 

Жалінська Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту організацій і адміністрування 

Секретар секції: 

Рудківський Олег Анатолійович, старший викладач кафедри 

менеджменту організацій і адміністрування 

 

1. Тарасюк Галина (д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту організацій і адміністрування ЖДТУ) Необхідність 

активізації інноваційної спрямованості розвитку вітчизняних 

підприємств. 

2. Тарасюк Галина (д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту організацій і адміністрування ЖДТУ), Козаченко Діана 

(студентка гр. МО-53, ЖДТУ) Особливості маркетингових досліджень 

на сучасному підприємстві. 

3. Бабич Надія (студентка гр. МО-55 ЖДТУ) Інтегровані 

системи управління якістю. 

4. Балковська Варвара (аспірант кафедри економіки ЖДТУ) 

Теоретичні аспекти впливу інвестиційно-інноваційної діяльності на 

рівень організації виробництва. 

5. Bogdanova, Margarita (Prof., PhD D. A. Tsenov Academy of 

Economics Svishtov) Рrogram management at the university science 

research 

6. Будурян Татьяна  (ст. преподаватель, БрГТУ), Захарчук 

Татьяна (асистент БрГТУ) Ивестиционный потенциал и 

привлекательность как элемент экономического потенциала 

хозяйственных систем. 

7. Бурачек Ігор (к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ЖДТУ) Інтернет-магазини у сфері 

електронної комерції ONLINE STORES IN E-COMMERCE. 

8. Гордейчик Мария (м.э.н., аспирант, асистент БрГТУ) 

Предпосылки привлечения иностранных ресурсов для инновационного 

развития экономики региона. 

9. Горшкова Людмила (асистент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ЖДТУ), Яворський Євгеній (студент 



гр. ЕП-38 ЖДТУ) Проблеми визначення обсягів вибірки в 

маркетингових дослідженнях 

10. Горшкова Людмила (асистент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ЖДТУ), Плисюк Надія, (студентка гр. 

ЕП-37к ЖДТУ) Контекстна реклама та шляхи її використання  на  

підприємстві. 

11. Гришакина Надежда (к.э.н., доцент НГУ им. Я. Мудрого), 

Зарецкая Анастасия (к.э.н., доцент НГУ им. Я. Мудрого) 

Инновационный потенциал апк россии как основа 

импортозамещения. 

12. Грінченко Олена, (аспірант кафедри міжнародних фінансів 

ДВНЗ КНЕУ ім..Вадима Гетьмана), Царук Ірина, (к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту організацій і адміністрування ЖДТУ) 

Кластери як інструмент економічного розвитку. 

13. Dashkevich Tatyana (master of economic sciences, senior 

lecturer,Brest State Technical University),  Nosko Natalia (associate 

professor, Brest State Technical University) Features of integration of the 

small and large enterprises. 

14. Жудро Михаил  (к.э.н., доцент, БРУ) Функциональное 

обоснование индикаторов измерения экономического потенциала 

организации. 

15. Заика Ольга (преподаватель кафедры  маркетинга и 

менеджмента ВЕД,) Картава Мария  (студентка,ХНУ им. В. Н. 

Каразина) Товарная политика как составляющая комплекса 

интернет-маркетинга мобильного продукта. 

16. Канищева Наталья (к.э.н., доцент, НГУ им. Я. Мудрого) 

Совершенствование системы мотивации персонала. 

17. Кащук Катерина (к.е.н., асистент, ЖДУ ім. І. Франка) 

Підхід до формування інтегрованої моделі освіти, науки, бізнесу і 

влади в умовах розробки та реалізації спільних проектів. 

18. Кривицкая Тамара (ст. преподаватель кафедры 

менеджмента,БрГТУ )  Совершенствование процесса технологии и 

организации работ в строительстве через оптимизацию 

термообработки бетона зимой в монолитных конструкциях. 

19. Nosko Natalia (associate professor, Brest State Technical 

University) Pilipyuk Ivanna (Brest State Technical University) Тhe 

algorithm of distribution of scarce goods 

20. Могилевець Тетяна,(студентка гр. МЗЕД-1м, ЖДТУ), 

Балковська Варвара, (аспірант кафедри економіки ЖДТУ) 

Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможності 

українських товарів. 

21. Мозговая Галина (к. э. н., доцент,ХНУ им. В.Н. Каразина)  

Вагина Юлия (студентка, ХНУ им. В.Н. Каразина) Анализ 



информационных ресурсов поддержки взаимодействия граждан 

города и администрации. 

22. Морозов Євген (студент Видавничо-поліграфічного 

інституту, Національний технічний університет «КПІ») Правові 

аспекти реалізації моделі ефективного управління персоналом на 

принципах синергізму. 

23. Мудрак Руслан (д.е.н., професор, завідувач кафедри 

маркетингу,УНУС) Маркетинг вітчизняних продовольчих товарів у 

контексті міжнародної інтеграції України. 

24. Петрук Анастасія (студентка гр. ФК-19 ЖДТУ), Бородкіна 

Наталія (доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування 

ЖДТУ) Роль product placement в реалізації страхових послуг. 

25. Правда Ольга (студентка гр. ЗМО-11-1с ЖДТУ) Розвиток 

кадрового потенціалу на  ПАТ «Омелянівський гранітний кар’єр» 

26. Проценко Наталія (к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства ЖДТУ), Писаренко Борис (к.т.н., доцент кафедри 

економіки ЖДТУ) Методика оцінки інновацій за ступенем новизни 

та складності розв’язуваної задачі. 

27. Сазонова Тетяна (к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Полтавської державної аграрної академії), Осташова Валерія 

(к.ю.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та права Полтавської 

державної аграрної академії) Використання проектного підходу у 

формуванні праці. 

28. Цвяк Сергій (студент гр ЕП-38 ЖДТУ) Горшкова 

Людмила (асистент кафедри менеджменту організацій і 

адміністрування ЖДТУ) Теоретичні аспекти організації збутової 

діяльності. 

29. Чорна Світлана (ст. викладач, Чернівецький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ) Проблеми та перспективи 

впровадження системи управління витратами тартег-костінг на 

українських підприємствах 

30. Юрина Наталия (ассистент, НГУ им. Я. Мудрого,) 

Инновации в овощеводстве защищенного грунта. 

31. Яворская Анна (соискатель,ЖНАУ) Оценка формирования 

трудового потенциала сельськохозяйственных предприятий 

территорий допустимого радиационного загрязнения. 

 

 


