
Переможці Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за 

спеціальністю 051 «Економіка» 

 

Дипломом І ступеня 

Прізвище, ім’я 

та 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Назва вищого 

навчального закладу 

(повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), 

посада наукового 

керівника 

Табахарник 

Олександра 

Ярославівна 

Університет державної 

фіскальної служби 

України 

Ефективність 

економічного 

механізму «зеленого» 

тарифу в Україні 

 

Сагайдак Ірина Степанівна, 

к.т.н., доцент, доцент 

кафедри товарознавства та 

техногенно-екологічної 

безпеки Університету 

державної фіскальної 

служби України 

Янчук Олена 

Романівна 

Вроцлавський 

університет, Польща 

Паламарчук 

Вікторія 

Юріївна 
Миколаївський 

національний аграрний 

університет 

Розвиток механізму 

кредитування здобуття 

вищої освіти як напрям 

зміцнення рівня 

фінансової безпеки 

України 

Полторак Анастасія 

Сергіївна, к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

Миколаївського 

національного аграрного 

університету 

Хоренженко 

Валерія 

Валеріївна 

Овчаренко 

Дар'я 

Володимирівна 

"Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана" 

Цінності бізнесу у 

соціально-

економічному вимірі 

Швиданенко Генефа 

Олександрівна, к.е.н., 

професор, завідувач 

кафедри економіки 

підприємств ДВНЗ 

"Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана" 

Нємикіна 

Катерина 

Олександрівна 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 
Оцінка ризикованості 

інвестиційної 

діяльності 

машинобудівних 

підприємств (на 

прикладі ПАТ "КВБЗ") 

Гришко Наталя Євгеніївна, 

к.е.н., доцент, доцент 

кафедри економіки 

Кременчуцького 

національного 

університету імені 

Михайла Остроградського 

Ерен Явуз 
Університет Сен 

Іштвана (Угорщина) 

Маслак Ольга Іванівна, 

д.е.н., професор, завідувач 

кафедри економіки 

Кременчуцького 

національного 

університету імені 

Михайла Остроградського 

 

Дипломом ІІ ступеня 



Прізвище, ім’я 

та 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Назва вищого 

навчального закладу 

(повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), 

посада наукового 

керівника 

Крюкова 

Вікторія 

Олександрівна 

Херсонська філія 

Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Оцінка ефективності 

інвестиційних проектів 

будівництва 

автомобільних доріг 

Руснак Алла Валентинівна, 

д.е.н., доцент, професор 

кафедри економіки 

Херсонської філії 

Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Почтовюк 

Костянтин 

Андрійович 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

Правове положення 

фізичної особи-

банкрута в Україні 

Литвиненко Дмитро 

Анатолійович, к.і.н., 

доцент кафедри теорії, 

історії держави та права 

Кременчуцького 

національного 

університету імені 

Михайла Остроградського 

Мамка 

Костянтин 

Миколайович 

Університет Матея 

Бела (Банська 

Бистриця, Словаччина) 

Бузовська Ірина 

Євгеніївна 

Сумський національний 

аграрний університет 

Конкурентний статус та 

формування 

конкурентних переваг 

аграрного сектору в 

умовах глобалізаційних 

викликів 

Медвідь Вікторія Юріївна, 

д.е.н., доцент, професор 

кафедри економіки 

Сумського національного 

аграрного університету 

Кіндрат Сергій 

Володимирович 

Національний 

університет "Львівська 

політехніка" 

Дослідження взаємодії 

факторів і економічних 

показників діяльності 

стартапів в 

інноваційному 

середовищі: закордонна 

і вітчизняна практика 

Мних Ольга Богданівна, 

д.е.н., професор, професор 

кафедри маркетингу і 

логістики Національного 

університету "Львівська 

політехніка" 

Красношапка 

Андрій 

Вікторович 

Національний 

технічний університет 

"Харківський 

політехнічний 

інститут" 

Економічна оцінка 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності на основі 

ресурсно-вартісного 

підходу 

Перерва Петро 

Григорович, д.е.н., 

професор, професор Вищої 

школи управління 

охороною праці (WSZOP), 

Катовіце, Польща 

Елене Качарава 
Американський 

університет Грузії 

Маслак Марія 

Володимирівна, к.е.н., ст. 

викл. кафедри 

менеджменту 

інноваційного 

підприємництва та 

міжнародних економічних 

відносин Національного 

технічного університету 

"Харківський 

політехнічний інститут" 



Перонко 

Анастасія 

Миколаївна 

Маріупольський 

державний університет 

Розвиток науково-

методичних підходів до 

оцінки боргової 

безпеки України 

Марена Тетяна Василівна, 

к.е.н., доцент, доцент 

кафедри економіки та 

міжнародних економічних 

відносин Маріупольського 

державного університету 

Панченко 

Поліна Ігорівна 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет (м. 

Мелітополь) 

Моделювання 

інвестиційної 

діяльності сільського 

господарства 

Запорізької області 

Назарова Ольга Петрівна, 

к.т.н., доцент, доцент 

кафедри вищої математики 

і фізики Таврійського 

державного 

агротехнологічного 

університету 

Лесюк Оксана 

Юріївна 

Національний 

університет "Львівська 

політехніка" 

Оцінювання рівня 

розвитку країн Європи 

в контексті моделі 

сталого розвитку із 

застосуванням методів 

теорії нечітких множин 

Воробець Степан 

Йосипович, к.е.н., доцент, 

доцент кафедри економіки 

підприємства та інвестицій 

Національного 

університету "Львівська 

політехніка" 
 

Дипломом ІІІ ступеня 
Прізвище, ім’я 

та 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Назва вищого 

навчального закладу 

(повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю), 

посада наукового 

керівника 

Ковальчук 

Анастасія 

Сергіївна 

Херсонська філія 

Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Вплив медичної 

реформи на фінансово-

економічну діяльність 

лікарень м. Херсона 

Ломоносова Оксана 

Едуардівна, к.е.н., доцент, 

завідувач кафедри 

економіки Херсонської 

філії Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Щербак Ольга 

Олександрівна 

Українська інженерно-

педагогічна академія 
Організація системи 

контролінгу на 

підприємстві 

Чобіток Вікторія Іванівна, 

к.е.н., доцент кафедри 

економіки та організації 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Української інженерно-

педагогічної академії 

Наталія Силаєва 
Копенгагенська бізнес-

школа (Данія) 

Брегер Жанна 

Володимирівна 

Криворізький 

економічний інститут 

ДВНЗ "Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана" 

Економічне 

обґрунтування 

перспектив розвитку 

біоенергетики України 

в умовах глобалізації 

Мацюра Світлана Іванівна, 

к.е.н., доцент, завідувач 

кафедри економіки та 

підприємництва 

Криворізького 

економічного інституту 

ДВНЗ "Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана" 



Гречин Ірина 

Володимирівна 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського; 

Методологія 

встановлення ціни на 

інформаційні продукти 

та послуги 

Шабуніна Вікторія 

Валентинівна, к.філол.н., 

доцент, доцент кафедри 

гуманітарних наук, 

культури та мистецтва 

Кременчуцького 

національного 

університету імені 

Михайла Остроградського 

Глонті Маріам, 
Аграрний університет 

(Грузія) 
 

Маслак Володимир 

Іванович, д.і.н., професор, 

завідувач кафедри 

гуманітарних наук, 

культури та мистецтва 

Кременчуцького 

національного 

університету імені 

Михайла Остроградського 

Заплава Олег 

Юрійович 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія Кондратюка 

Розвиток креативної 

економіки в Україні: 

від ідей до результатів 

Чевганова Віра Яківна, 

к.е.н., професор, завідувач 

кафедри економіки 

підприємства та 

управління персоналом 

Полтавського 

національного технічного 

університету імені Юрія 

Кондратюка 

Введенська 

Анастасія 

Вікторівна 

Склярова 

Тетяна 

Сергіївна 

Маріупольський 

державний університет 

Інноваційна складова 

розвитку азійсько-

тихоокеанської моделі 

регіональної інтеграції 

Беззубченко Ольга 

Анатоліївна, к.е.н. доцент, 

доцент кафедри економіки 

та міжнародних 

економічних відносин 

Маріупольського 

державного університету 

Санін Сергій 

Сергійович 

Харківський 

торговельно-

економічний інститут 

Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету 

Оцінка факторів впливу 

на міграційні процеси в 

Україні 

Колупаєва Ірина 

Володимирівна, д.е.н., 

профессор, завідувач 

кафедри міжнародних 

економічних відносин та 

фінансів Харківського 

торговельно-економічного 

інституту Київського 

національного 

торговельно-економічного 

університету 
Мартіна Гіолі 

Вища школа економіки 

та адміністративного 

менеджменту в 

Братиславі, Словаччина 

Сергійчук 

Віталій 

Олегович 

Національний 

університет "Львівська 

політехніка" 

Розвиток інклюзивного 

менеджменту в Україні 

Бублик Мирослава 

Іванівна, д.е.н., професор, 

професор кафедри 

менеджменту і 



Матіашвілі 

Тамарі 

Варшавський 

університет 

міжнародного 

підприємництва 

Національного 

університету "Львівська 

політехніка" 

Мацелюх Юрій 

Романович 

Національний 

університет "Львівська 

політехніка" Система аналізу та 

економічного 

оцінювання публікацій 

в соціальних мережах 

Бублик Мирослава 

Іванівна, д.е.н., професор, 

професор кафедри 

менеджменту і 

міжнародного 

підприємництва 

Національного 

університету "Львівська 

політехніка" 

Анкудовіч 

Халіна 

Варшавський 

університет 

Мурай Альона 

Олександрівна 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

Конкурентоспроможніс

ть України на 

європейському ринку 

туристичних послуг 

Полковниченко Світлана 

Олександрівна, к.е.н., 

доцент, доцент кафедри 

маркетингу, PR-технологій 

та логістики 

Чернігівського 

національного 

технологічного 

університету 

Гнідіна Валерія 

Сергіївна 

Маріупольський 

державний університет 

Розвиток національних 

інноваційних систем в 

сучасних умовах 

Захарова Ольга 

Володимирівна, к.е.н., 

доцент, доцент кафедри  

економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Маріупольського 

державного університету 

 


