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Регламент доповіді – 10 хв. 

Обговорення – 5 хв. 

 

11.30-12.00 – РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

12.00 – ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ: 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

ЧЕРЕВАНЬ ІРИНА –  ректор ВНЗ  «Київський університет ринкових відносин».  

«Цифрові технології в освіті» 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

БОРОДІНА ОЛЕНА –   проректор з науково-педагогічної роботи  ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин»»». 

«Цифрова грамотність»  

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

ЛЕВКІВСЬКА ГАЛИНА –  проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи  ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин»»» 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

СЕМЕРЕЙ ЖАННА  –  декан факультету бізнес  адміністрування та права ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин»»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор СОВА ОЛЕНА 



ДОПОВІДІ 

БЕЗПАЛЕНКО Ольга, к.е.н., доцент кафедри фінансів, зав. каф фінансів ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин».  

«Цифровізація підприємницької діяльності в Україні». 

ГАНУЩАК Тетяна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів 

підприємства Київського національного економічного університету.  

«Інформаційна складова економічної безпеки підприємств харчової 

промисловості України».  
ДАНИЛКІВ Ірина, викладач вищої категорії Таращанського державного 

технічного та економіко-правового коледжу.  

«Дослідження впливу продуктивності праці на економічні показники 

діяльності підприємства». 

ЗАДОРОЖНЯ Віта, викладач вищої категорії Таращанського державного 

технічного та економіко-правового коледжу.  

«Цифровізація бізнесу: необхідність та основні проблеми її впровадження». 

КОЛЕСНІКОВА Валентина, викладач вищої категорії Таращанського 

державного технічного та економіко-правового коледжу.  

«Бізнес і фінансові ринки: взаємовідносини та розвиток». 

КОРНІЄНКО Антоніна, викладач вищої категорії, викладач-методист 

Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу. 

«Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу». 

КОСТЕНКО Вадим, викладач вищої категорії Таращанського державного 

технічного та економіко-правового коледжу.  

«Менеджмент-маркетингові послуги в інтеграційних умовах». 

МИЧАК Наталія, к.е.н., доцент ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин».  

«Організація електронного документообігу в практиці українських суб’єктів 

господарювання». 

МУСІЄНКО Олена, викладач вищої категорії Таращанського державного 

технічного та економіко-правового коледжу.  

«Податкові наслідки інтеграційних процесів України. 

СОВА Олена, к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного університету 

біоресурсів і природокористування України.  

«Post-pandemic future development of the world economy and the economy of 

Ukraine».  

 

 

 

АНДРІЄЦЬ Яна, студентка ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», 

(науковий керівник МИЧАК Наталія., к.е.н., доцент ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин»).  

«Вплив ведення електронної документації на ефективність бухгалтерського 

обліку». 



ГОЛОВЕНКО Вікторія, студентка Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник ДАНИЛКІВ Ірина, викладач 

вищої категорії Таращанського державного технічного та економіко-правового 

коледжу).  

«Конкуренція: сутність, види та функції в ринковій економіці». 

ГРОХОЛЬСЬКА Діана, студентка Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник КОРНІЄНКО Антоніна, викладач 

вищої категорії, викладач-методист Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу).  

«Інтеграція бізнесу на світовий ринок». 

ЗАДОРОЖНЯ Марія, студентка Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник ЗАДОРОЖНЯ Віта, викладач 

вищої категорії Таращанського державного технічного та економіко-правового 

коледжу). 

«Організація бухгалтерського обліку: інформатизація та комп’ютеризація». 

ЗЛИДЕННА Марія, студентка Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник КОРНІЄНКО Антоніна, викладач 

вищої категорії, викладач-методист Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу). 

«Вплив іноземних інвестицій на розвиток бізнесу в Україні». 

КОЛОДЯЖНА Вікторія, студентка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник СОВА Олена, к.е.н., доцент 

кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України).  

«Фінансова безпека банківської системи України в умовах діджиталізація». 
КУЗНЄЦОВ Кирило, студент ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (науковий керівник СОВА Олена, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

Національного університету біоресурсів і природокористування України). 

«Paradigm of digital economy development in Ukraine». 

КУЗЬМЕНКО Даниїл, студент ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (науковий керівник БЕЗПАЛЕНКО Ольга, к.е.н., доцент, зав. каф фінансів 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»»).  

«Біржова діяльність: екскурс в минуле та сучасність». 

КУТОВИЙ Роман, студент Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник КОРНІЄНКО Антоніна, викладач 

вищої категорії, викладач-методист Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу).  

«Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України». 

ЛАФІЦЬКА Надія, студентка Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник КОЛЕСНІКОВА Валентина, 

викладач вищої категорії Таращанського державного технічного та економіко-

правового коледжу).  

«Аудит в контексті інтеграційних змін». 



ЛЕВКІВСЬКИЙ Іван.,  аспірант ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (науковий керівник БОРОДІНА Олена, к.е.н., проректор з науково-

педагогічної роботи, ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»»)  

«Інноваційні інструменти фінансового механізму організації міжбюджетних 

відносин»  

ЛИТВИНЮК Тетяна, студентка Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник МУСІЄНКО Олена, викладач 

вищої категорії Таращанського державного технічного та економіко-правового 

коледжу).  

«Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні». 

ЛІСОВА Анастасія, студентка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник СОВА Олена, к.е.н., доцент 

кафедри фінансів НУБіП).  

«The state support for agricultural insurance in Ukraine: current progress and 

future prospects». 
МАМАЙ Дар’я, студентка ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

(науковий керівник СЕМЕРЕЙ Жанна, декан факультету бізнес-адміністрування та 

права, ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»»).  

«Діджиталізація податкових послуг».  

ПРИЩ Тетяна, студентка Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник МУСІЄНКО Олена, викладач 

вищої категорії Таращанського державного технічного та економіко-правового 

коледжу).  

«Вплив діджиталізації на рівень розвитку економіки». 
РОЗПУТНЯ Наталія, студентка Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник КОСТЕНКО Вадим, викладач 

вищої категорії Таращанського державного технічного та економіко-правового 

коледжу).  

«Управлінські процеси в бізнесі на сучасному етапі».  

ТЕРЕШКО Лілія, студентка Таращанського державного технічного та 

економіко-правового коледжу (науковий керівник ДАНИЛКІВ Ірина, викладач 

вищої категорії Таращанського державного технічного та економіко-правового 

коледжу).  

«Формування трудових ресурсів на підприємстві». 

УВАРОВСЬКИЙ Руслан, аспірант ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (науковий керівник БОРОДІНА Олена, к.е.н., проректор з науково-

педагогічної роботи, ВНЗ «ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»»).  

«Інноваційні технології на сучасному підприємстві».  

ЧУБАНОВА Марина, студентка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник СОВА Олена, к.е.н., доцент 

кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України).  

«Digitalization as the key to the success of modern agribusiness». 

 

13.30 – 14.00 – закриття круглого столу, підбиття підсумків. 


