
Річний звіт за 2021 рік 

з наукової роботи студентів кафедри 

підприємництва, торгівлі та експертизи товарів 
 

1. Участь у конкурсах студентських наукових робіт 

Студенти, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», приймали участь у: 

1) ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей зі спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища» (м. Кременчук, Кременчуцький національний університет ім. Михайла 

Остроградського). Наукова робота «Екотуризм в умовах пандемії: нові правила гри», 

студентка Лаврик Тетяна Андріївна, гр. БЕМ-1017а – 4 курс (керівник доц. Степуріна С.О.) – 

диплом ІІІ ступеня.  

2) ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі» (м. Харків, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі). Наукова робота «Організація 

зберігання товарів на складі», студентка Подоляк Олександра Олегівна, гр. БЕМ-1018в –        

3 курс (керівник доц. Гапоненко О.Є.) – диплом ІІІ ступеня. 

3) Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (м. Одеса, Державний університет 

«Одеська політехніка»). Наукова робота «Підвищення ефективності діяльності підприємства 

на прикладі ТОВ «Санжарська фабрика круасанів»», студент Сидоренко Роман Романович, 

гр. БЕМ-1016а, 4 курс (керівник доц. Степуріна С.О.) – диплом ІІ ступеня. 

4) Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (м. Одеса, Державний університет 

«Одеська політехніка»). Наукова робота «Формування рекламної кампанії підприємства», 

студентка Ломовцева Валерія Костянтинівна, гр. БЕМ-1016б.е, 4 курс (керівник доц. 

Степуріна С.О.) – перемога у номінації «За високий рівень висвітлення спеціалізації 

досліджуваного об’єкта». 

5) Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (м. Одеса, Державний університет 

«Одеська політехніка»). Наукова робота «Оцінка та аналіз розвитку підприємництва в сфері 

екологічного туризму», студентка Шеянова Еліна Дмитрівна, гр. БЕМ-1016б.е, 4 курс 

(керівник доц. Сергієнко О.А.) – перемога у номінації «За високий аналітико-методичний 

рівень розробки». 

6) ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей зі спеціалізації «Економіка бізнесу» (м. Житомир, Поліський національний 

університет). Наукова робота «Ринок капіталів», студент Самусь Павло Олегович, гр. БЕМ-

М1020а, 5 курс (керівник доц. Сергієнко О.А.). 

7) ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» (м. Кривий Ріг, Донецький 

національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського). Наукова робота 

«Прогнозування банкрутства», студентка Швець Анастасія Дмитрівна, гр. БЕМ-1017б.е, 4 

курс (керівник доц. Сергієнко О.А.). 

8) Конкурсі дипломних робіт магістрів Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». Наукова робота «Сучасний стан та перспективи 

розвитку інтернет-торгівлі в Україні», студент Більчик Владислав Дмитрович, гр. БЕМ-

М1019а, 5 курс (керівник доц. Білоцерківський О.Б.) – І місце. 

 

  



2. Кількість студентів, що навчаються в магістратурі 

На кафедрі підприємництва, торгівлі та експертизи товарів навчаються у магістратурі             

12 студентів 6-го (з них 5 заочної форми навчання) і 4 студента 5-го курсу спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 

3. Участь студентів у наукових конференціях 

Назва доповіді Назва конференції 

П.І.Б. 

студента, 

№ групи 

Науковий керівник 

Аналіз соціально-

економічного розвитку 

Харківської області з 

використанням 

кластерного аналізу 

Abstracts of I International 

Scientific and Practical Conference. 

Berlin, Germany 2021. 204-207 рр. 

Бакадорова Г.Є. 

БЕМ-1017б.е 

Доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Using information systems 

for business process 

modelling of wholesale 

trading enterprise 

Актуальні проблеми сучасного 

бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 

17-19 березня 2021 р. Ч. 2. Львів: 

ЛНАУ, 2021. C. 170-172. 

Бакадорова Г.Є. 

БЕМ-1017б.е 

Доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Дослідження економіки 

Харківської області 

методами кластерного 

аналізу 

Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я: тези доповідей ХXIХ 

міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2021, 18-

20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. – 

Харків: НТУ «ХПІ». – C. 35. 

Бакадорова Г.Є. 

БЕМ-1017б.е 

Доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Розвиток 

високотехнологічного 

підприємництва в 

Україні  

Стратегічні пріоритети розвитку 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, Запоріжжя, 13-14 

травня 2021 року. – Запоріжжя: 

НУ «Запорізька політехніка», 

2021. – С. 85-86. 

Бакадорова Г.Є. 

БЕМ-1017б.е 

Доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Система економічної 

логістики в контексті 

розвитку ринку капіталів 

України 

Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я: тези доповідей ХXIХ 

міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2021, 18-

20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. – 

Харків: НТУ «ХПІ». – C. 203. 

Самусь П.О. 

БЕМ-М1020а 

Доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Роль підприємництва в 

соціально-економічному 

розвитку ОТГ  

Стратегічні пріоритети розвитку 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, Запоріжжя, 13-14 

травня 2021 року. – Запоріжжя: 

НУ «Запорізька політехніка», 

2021. – С. 330-332. 

Застьола Є.О. 

БЕМ-М1020за 

Доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Біржова діяльність в 

Україні: проблеми та 

шляхи їх вирішення  

Сучасний рух науки: тези доп. 

XIII міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 

18-19 жовтня 2021 р. – Дніпро, 

Україна, 2021. – С. 71-73. 

Застьола Є.О. 

БЕМ-М1020за 

Доц. Білоцерківський 

О.Б. 



Нормативно-правове 

забезпечення якості 

вищої освіти в Україні  

Актуальні питання розвитку 

науки та забезпечення якості 

освіти у ХХІ столітті : тези 

доповідей ХLІV Міжнародної 

наукової студентської 

конференції за підсумками 

науково-дослідних робіт 

студентів за 2020 рік (м. Полтава, 

30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – 

Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – С. 

45-47. 

Цибань О.О. 

БЕМ-1018в 

Доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Аналіз сучасних 

концепцій публічного 

управління  

Публічне управління та 

адміністративний менеджмент : 

сучасні тренди та перспективи: 

матеріали міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції. 

– Харків: Видавничий центр 

“Global Scientific Trends”, 2021. – 

С. 15-16. 

Парфьонов К.Є. 

БЕМ-1017а 

Доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Аналіз напрямків 

оцінювання якості 

університетської освіти  

Актуальні питання розвитку 

науки та забезпечення якості 

освіти у ХХІ столітті : тези 

доповідей ХLІV Міжнародної 

наукової студентської 

конференції за підсумками 

науково-дослідних робіт 

студентів за 2020 рік (м. Полтава, 

30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – 

Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – С. 

73-75. 

Васильченко 

В.С.,  

Датченко Є.О. 

БЕМ-1019в 

Доц. Степуріна С.О. 

Способи просування у 

соціальних мережах  

Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я: тези доповідей ХXIХ 

міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2021, 18-

20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. / за 

ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: 

НТУ «ХПІ». – 58 с. 

Гордієнко В.О. 

БЕМ-М1021а 

Доц. Степуріна С.О. 

Стан екотуризму в 

умовах пандемії 

Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я: тези доповідей ХXIХ 

міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2021, 18-

20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. / за 

ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: 

НТУ «ХПІ». – 122 с. 

Лаврик Т.А. 

БЕМ-М1021а 

Доц. Степуріна С.О. 

Використання методу 

Паттерн для вибору 

оптимальних рішень  

Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я: тези доповідей ХXІХ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2021, 18-

20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. / за 

ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: 

НТУ «ХПІ». – 218 с. 

Сидоренко Р.Р. 

БЕМ-М1020а 

Доц. Степуріна С.О. 

Проблеми сучасних 

кондитерських 

підприємств в Україні на 

ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

магістрантів та аспірантів 

Сидоренко Р.Р. 

БЕМ-М1020а 

Доц. Степуріна С.О. 



прикладі ТМ «КОГР»  «Теоретичні та практичні 

дослідження молодих науковців» 

(01–03 грудня 2021 року): 

матеріали конференції / за ред. 

проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2021. – С. 293-294. 

Проблеми розроблення 

інноваційної бізнес-

моделі в Україні  

Перспективи розвитку 

української економіки, бізнесу та 

підприємництва в умовах 

глобалізації: матеріали II Всеукр. 

уч.-студ. наук.-практ. конф. 26 

листопада. 2021 р. Харків: НАУ 

«ХАІ», 2021. – С. 137-140. 

Васільєва А.В., 

Котюх Ю.В. 

БЕМ-1018в 

Доц. Степуріна С.О. 

Підприємницький 

університет: вплив на 

розвиток соціуму  

Актуальні питання розвитку 

науки та забезпечення якості 

освіти у ХХІ столітті : тези 

доповідей ХLІV Міжнародної 

наукової студентської 

конференції за підсумками 

науково-дослідних робіт 

студентів за 2020 рік (м. Полтава, 

30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – 

Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. –   

С. 82-84. 

Лєснікова В.С., 

Скомкіна Д.А. 

БЕМ-1019в 

Проф. Сергієнко О.А. 

Концептуальна схема 

діагностики настання 

кризових ситуацій на 

підприємстві 

Пріоритети фінансово-

економічного управління: тези 

доповідей, 15 січня 2021р.: у 5ч / 

за ред. к.е.н., доц. Таранич О. В. – 

Вінниця, ДНУ ім. Василя Стуса. 

– 115 с. 

Швець А.Д. 

БЕМ-М1021а 

Проф. Сергієнко О.А. 

Антикризова політика 

підприємств в умовах 

пандемії 

Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я: тези доповідей ХXІХ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2021, 18-

20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. / за 

ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: 

НТУ «ХПІ». – 205 с. 

Швець А.Д. 

БЕМ-М1021а 

Проф. Сергієнко О.А. 

Аналіз проблематики 

банкрутства та побудова 

принципової моделі 

антикризового 

управління 

підприємствами  

Підприємництво і торгівля: 

тенденції розвитку: тези 

доповідей ІV міжнародної 

науково-практичної конференції, 

20-21 травня 2021 року: у 1 ч. / 

Одеса, Державний університет 

«Одеська політехніка», 2021. – 

160 с. 

Швець А.Д. 

БЕМ-М1021а 

Проф. Сергієнко О.А. 

The most effective ways to 

motivate staff 

ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

магістрантів та аспірантів 

«Теоретичні та практичні 

дослідження молодих науковців» 

(01–03 грудня 2021 року): 

матеріали конференції / за ред. 

проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2021. – С. 204. 

Колочко К.В. 

БЕМ-М1020а 

Проф. Сергієнко О.А. 

Автоматизація в 

соціальних мережах, на 

ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

Самусь П.О. 

БЕМ-М1020а 

Проф. Сергієнко О.А. 



прикладі стартапу 

«HEALTH HELPER» 

магістрантів та аспірантів 

«Теоретичні та практичні 

дослідження молодих науковців» 

(01–03 грудня 2021 року): 

матеріали конференції / за ред. 

проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2021. – С. 206. 

Тенденції розвитку 

Інтернет-банкінгу в 

Україні  

ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

магістрантів та аспірантів 

«Теоретичні та практичні 

дослідження молодих науковців» 

(01–03 грудня 2021 року): 

матеріали конференції / за ред. 

проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2021. – С. 312-313. 

Миргородська 

А.С. 

БЕМ-М1020а 

Проф. Сергієнко О.А. 

Формування 

маркетингової моделі 

для підвищення 

конкурентоспроможності 

малого бізнесу  

Перспективи розвитку 

української економіки, бізнесу та 

підприємництва в умовах 

глобалізації: матеріали II Всеукр. 

уч.-студ. наук.-практ. конф. 26 

листопада. 2021 р. Харків: НАУ 

«ХАІ», 2021. – С. 156-158. 

Миргородська 

А.С. 

БЕМ-М1020а 

Проф. Сергієнко О.А. 

Управління 

інвестиційною 

привабливістю 

організації  

ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

магістрантів та аспірантів 

«Теоретичні та практичні 

дослідження молодих науковців» 

(01–03 грудня 2021 року): 

матеріали конференції / за ред. 

проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2021. –  С. 317. 

Шпиця Р.В. 

БЕМ-М1020за 

Проф. Сергієнко О.А. 

Розробка системи КРІ 

для ведення ефективного 

бізнесу в Україні  

Перспективи розвитку 

української економіки, бізнесу та 

підприємництва в умовах 

глобалізації: матеріали II Всеукр. 

уч.-студ. наук.-практ. конф. 26 

листопада. 2021 р. Харків: НАУ 

«ХАІ», 2021. – С. 64-66. 

Ситникова А.Д. 

БЕМ-М1020за 

Проф. Сергієнко О.А. 

Доступність та 

індивідуалізація 

навчання у вищому 

навчальному закладі //  

Актуальні питання розвитку 

науки та забезпечення якості 

освіти у ХХІ столітті : тези 

доповідей ХLІV Міжнародної 

наукової студентської 

конференції за підсумками 

науково-дослідних робіт 

студентів за 2020 рік (м. Полтава, 

30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – 

Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. –  

С. 52-53. 

Подоляк О.О.  

БЕМ-1018в 

Доц. Гапоненко О.Є. 

Застосування ділових 

ігор у процесі вивчення 

дисципліни «Основи 

підприємництва»  

Актуальні питання розвитку 

науки та забезпечення якості 

освіти у ХХІ столітті : тези 

доповідей ХLІV Міжнародної 

наукової студентської 

конференції за підсумками 

науково-дослідних робіт 

Рилов Д.Ю. 

БЕМ-1020а 

Доц. Гапоненко О.Є. 



студентів за 2020 рік (м. Полтава, 

30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – 

Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. –  

С. 84-85. 

 

4. Публікації студентів у наукових виданнях: 

 

 

Зав. кафедри підприємництва, торгівлі  

та експертизи товарів, 

професор         Євген ШАПРАН 


