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ПРОТОКОЛ 

засідання конкурсної комісії 

Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку регіону 

від 3 грудні 2021 р. 

 

Склад комісії: 

КОНОВАЛЕНКО А.С. — д.е.н., доцент кафедри маркетингу, директор 

НДІ — голова комісії. 

 

Члени комісії: 

1. ОРТІНА Г.В. – д.н. з державного управління, доцент, декан факультету 

економіки та бізнесу; 

2. СОКІЛ Я.С. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу; 

3. ІЛЛЯШЕНКО К.В. – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування; 

4. ПЕДЧЕНКО Г.П. – к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності; 

5. КОСТОРНОЙ С.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і 

оподаткування; 

6. КРАВЕЦЬ О.В. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту; 

7. КАЛЬЧЕНКО С.В. – д.е.н., професор кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму. 

 

Конкурсною комісією Науково-дослідного інституту соціально-

економічного розвитку регіону ТДАТУ імені Дмитра Моторного, склад якох 

було затверджено Наказом ректора від 11.11.2021 р. №2070-Н, було 

розглянуто 17 робіт здобувачів вищої освіти, поданих на 1 тур Конкурсу 

студентських наукових робіт: 

1. Тітєвська Дар'я Віталіївна (41 МН) «Формування іміджу 

підприємства як фактору його конкурентоспроможності». Керівник - д.е.н., 

професор Нестеренко С.А. (кафедра менеджменту).  

2. Пересипкін О.А. (21сФБ) «Сучасні технології у розвитку системи 

банківських послуг в Україні». Керівник – к.е.н., доцент Радченко Н.Г. 

(кафедри фінансів, обліку і оподаткування).  
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3. Хома А.Р. (31ОО) «Облік залучених джерел утворення 

господарських засобів та їх вплив на діяльність підприємства». Керівник – 

к.е.н., доцент Голуб Н.О. (кафедра фінансів, обліку і оподаткування).  

4. Федорець М.В.. (21МБПТ) «Економіко-статистичний аналіз ринку 

м’ясних консервів». Керівник – к.е.н., доцент Педченко Г.П. (кафедра 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності).  

5. Тітєвська Дар'я Віталіївна (41 МН) «Ефективна мотиваційна 

система». Керівник – к.е.н., доцент Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту).  

6. Цинцовська Т.О. (21ОО) «Креативний облік». Керівник – Керівник – 

к.е.н., доцент Голуб Н.О. (кафедра фінансів, обліку і оподаткування).  

7. Мураль В.А. (21мМН) «Організаційний механізм управління 

підприємствами аграрного сектору». Керівник – к.е.н., доцент Сурженко Н.В. 

(кафедра менеджмента).  

8. Шуміхіна Аліна Віталіївна (11 МБМН) «Формування ефективної 

системи управління персоналом підприємств». Керівник – к.е.н., доцент 

Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту).  

9. Кузнєцова Кіра Вікторівна (21МБПТ) «Соціальне підприємництво як 

інноваційна модель бізнесу в Україні». Керівник – к.е.н., доцент Завадських 

Г.М. (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності).  

10. Щебликіна Валерія Миколаївна (41ФБ) «Стан та перспективи 

розвитку недержавного пенсійного рахування в Україні». Керівник – к.е.н., 

доцент Демченко І.В. (кафедри фінансів, обліку і оподаткування).  

11. Лисенко Лоліта Антонівна (31ТР) «Участь у виставкових заходах як 

основа просування турпродукту». Керівник – к.е.н., доцент Краснодед Т.Л. 

(кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму).  

12. Курган Лада Петрівна (11МБ ОО) «Непродуктивні витрати (втрати): 

теоретичні та практичні аспекти для цілей бухгалтерського обліку та 

управління». Керівник – к.е.н., доцент Костякова А.А. (кафедри фінансів, 

обліку і оподаткування).  

13. Корощенко Маргарита Геннадіївна (31ОО) «Облік дебіторської 

заборгованості». Керівник – Керівник – к.е.н., доцент Голуб Н.О. (кафедра 

фінансів, обліку і оподаткування).  

14. Кравченко Крістіна Вікторівна (1МБМН) «Теорія поколінь 

В.Штрауса та Н.Хоува і її практичне застосування в менеджменті». Керівник 

- к.е.н., доцент Шевчук О.Ю. (кафедра менеджменту).  

15. Самохвалова Анастасія Юріївна (21МБОО) «Інформаційні та 

методичні засади формування фінансової і податкової звітності 

підприємства». Керівник – Кучеркова С.В. (кафедри фінансів, обліку і 

оподаткування).  





 

Загальний рейтинг 

 

1. Тітєвська Дар'я Віталіївна (41 МН) «Формування іміджу 

підприємства як фактору його конкурентоспроможності». Керівник - д.е.н., 

професор Нестеренко С.А. (кафедра менеджменту). Сума балів – 82,25. 

2. Пересипкін О.А. (21сФБ) «Сучасні технології у розвитку системи 

банківських послуг в Україні». Керівник – к.е.н., доцент Радченко Н.Г. 

(кафедри фінансів, обліку і оподаткування). Сума балів – 81,75. 

3. Хома А.Р. (31ОО) «Облік залучених джерел утворення 

господарських засобів та їх вплив на діяльність підприємства». Керівник – 

к.е.н., доцент Голуб Н.О. (кафедра фінансів, обліку і оподаткування). Сума 

балів – 81,25. 

4. Федорець М.В.. (21МБПТ) «Економіко-статистичний аналіз ринку 

м’ясних консервів». Керівник – к.е.н., доцент Педченко Г.П. (кафедра 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 81,00. 

5. Тітєвська Дар'я Віталіївна (41 МН) «Ефективна мотиваційна 

система». Керівник – к.е.н., доцент Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). 

Сума балів – 80,75. 

6. Цинцовська Т.О. (21ОО) «Креативний облік». Керівник – Керівник – 

к.е.н., доцент Голуб Н.О. (кафедра фінансів, обліку і оподаткування). Сума 

балів – 75,5. 

7. Мураль В.А. (21мМН) «Організаційний механізм управління 

підприємствами аграрного сектору». Керівник – к.е.н., доцент Сурженко Н.В. 

(кафедра менеджмента). Сума балів – 75,0. 

8. Шуміхіна Аліна Віталіївна (11 МБМН) «Формування ефективної 

системи управління персоналом підприємств». Керівник – к.е.н., доцент 

Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 74,5. 

9. Кузнєцова Кіра Вікторівна (21МБПТ) «Соціальне підприємництво як 

інноваційна модель бізнесу в Україні». Керівник – к.е.н., доцент Завадських 

Г.М. (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 

71,25. 

10. Щебликіна Валерія Миколаївна (41ФБ) «Стан та перспективи 

розвитку недержавного пенсійного рахування в Україні». Керівник – к.е.н., 

доцент Демченко І.В. (кафедри фінансів, обліку і оподаткування). Сума балів 

– 70,75. 

11. Лисенко Лоліта Антонівна (31ТР) «Участь у виставкових заходах як 

основа просування турпродукту». Керівник – к.е.н., доцент Краснодед Т.Л. 

(кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 66,0. 

12. Курган Лада Петрівна (11МБ ОО) «Непродуктивні витрати (втрати): 

теоретичні та практичні аспекти для цілей бухгалтерського обліку та 



 

управління». Керівник – к.е.н., доцент Костякова А.А. (кафедри фінансів, 

обліку і оподаткування). Сума балів – 66,0. 

13. Корощенко Маргарита Геннадіївна (31ОО) «Облік дебіторської 

заборгованості». Керівник – Керівник – к.е.н., доцент Голуб Н.О. (кафедра 

фінансів, обліку і оподаткування). Сума балів – 65,75. 

14. Кравченко Крістіна Вікторівна (1МБМН) «Теорія поколінь 

В.Штрауса та Н.Хоува і її практичне застосування в менеджменті». Керівник 

- к.е.н., доцент Шевчук О.Ю. (кафедра менеджменту). Сума балів – 65. 

15. Самохвалова Анастасія Юріївна (21МБОО) «Інформаційні та 

методичні засади формування фінансової і податкової звітності 

підприємства». Керівник – Кучеркова С.В. (кафедри фінансів, обліку і 

оподаткування). Сума балів – 65,0. 

16. Розумейко Анастасія Андріївна (11сПТ) «Наукові підходи до оцінки 

стану економічної діяльності підприємства». Керівник – к.е.н., доцент 

Андрєєва Л.О. (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). 

Сума балів –60,25. 

17. Чукіна Катерина Юріївна (41ФБ) «Страхування від нещасних 

випадків в Україні та його розвиток». Керівник – к.е.н., доцент Демченко І.В. 

(кафедри фінансів, обліку і оподаткування). Сума балів – 51,0. 



 

Рейтинг за напрямами підготовки 

 

071 – “Облік і оподаткування”  

1. Хома А.Р. (31ОО) «Облік залучених джерел утворення 

господарських засобів та їх вплив на діяльність підприємства». Керівник – 

к.е.н., доцент Голуб Н.О. (кафедра фінансів, обліку і оподаткування). Сума 

балів – 81,25. 

2. Цинцовська Т.О. (21ОО) «Креативний облік». Керівник – Керівник – 

к.е.н., доцент Голуб Н.О. (кафедра фінансів, обліку і оподаткування). Сума 

балів – 75,5. 

3. Курган Лада Петрівна (11МБ ОО) «Непродуктивні витрати (втрати): 

теоретичні та практичні аспекти для цілей бухгалтерського обліку та 

управління». Керівник – к.е.н., доцент Костякова А.А. (кафедри фінансів, 

обліку і оподаткування). Сума балів – 66,0. 

4. Корощенко Маргарита Геннадіївна (31ОО) «Облік дебіторської 

заборгованості». Керівник – Керівник – к.е.н., доцент Голуб Н.О. (кафедра 

фінансів, обліку і оподаткування). Сума балів – 65,75. 

5. Самохвалова Анастасія Юріївна (21МБОО) «Інформаційні та 

методичні засади формування фінансової і податкової звітності 

підприємства». Керівник – Кучеркова С.В. (кафедри фінансів, обліку і 

оподаткування). Сума балів – 65,0. 

 

072 – “Фінанси, банківська справа та страхування” 

1. Пересипкін О.А. (21сФБ) «Сучасні технології у розвитку системи 

банківських послуг в Україні». Керівник – к.е.н., доцент Радченко Н.Г. 

(кафедри фінансів, обліку і оподаткування). Сума балів – 81,75. 

2. Щебликіна Валерія Миколаївна (41ФБ) «Стан та перспективи 

розвитку недержавного пенсійного рахування в Україні». Керівник – к.е.н., 

доцент Демченко І.В. (кафедри фінансів, обліку і оподаткування). Сума балів 

– 70,75. 

3. Чукіна Катерина Юріївна (41ФБ) «Страхування від нещасних 

випадків в Україні та його розвиток». Керівник – к.е.н., доцент Демченко І.В. 

(кафедри фінансів, обліку і оподаткування). Сума балів – 51,0. 

 

073 – “Менеджмент” 

1. Тітєвська Дар'я Віталіївна (41 МН) «Формування іміджу 

підприємства як фактору його конкурентоспроможності». Керівник - д.е.н., 

професор Нестеренко С.А. (кафедра менеджменту). Сума балів – 82,25. 



 

2. Тітєвська Дар'я Віталіївна (41 МН) «Ефективна мотиваційна 

система». Керівник – к.е.н., доцент Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). 

Сума балів – 80,75. 

3. Мураль В.А. (21мМН) «Організаційний механізм управління 

підприємствами аграрного сектору». Керівник – к.е.н., доцент Сурженко Н.В. 

(кафедра менеджмента). Сума балів – 75,0. 

4. Шуміхіна Аліна Віталіївна (11 МБМН) «Формування ефективної 

системи управління персоналом підприємств». Керівник – к.е.н., доцент 

Бочарова Н.О. (кафедра менеджменту). Сума балів – 74,5. 

5. Кравченко Крістіна Вікторівна (1МБМН) «Теорія поколінь 

В.Штрауса та Н.Хоува і її практичне застосування в менеджменті». Керівник 

- к.е.н., доцент Шевчук О.Ю. (кафедра менеджменту). Сума балів – 65. 

 

076 – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

1. Федорець М.В.. (21МБПТ) «Економіко-статистичний аналіз ринку 

м’ясних консервів». Керівник – к.е.н., доцент Педченко Г.П. (кафедра 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 81,00. 

2. Кузнєцова Кіра Вікторівна (21МБПТ) «Соціальне підприємництво як 

інноваційна модель бізнесу в Україні». Керівник – к.е.н., доцент Завадських 

Г.М. (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). Сума балів – 

71,25. 

3. Розумейко Анастасія Андріївна (11сПТ) «Наукові підходи до оцінки 

стану економічної діяльності підприємства». Керівник – к.е.н., доцент 

Андрєєва Л.О. (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності). 

Сума балів –60,25. 

 

242  – “Туризм” 

1. Лисенко Лоліта Антонівна (31ТР) «Участь у виставкових заходах як 

основа просування турпродукту». Керівник – к.е.н., доцент Краснодед Т.Л. 

(кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму). Сума балів – 66,0. 

 


