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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Голова комітету:

Переверзєв А.В.
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи

 Члени комітету:

Швець Д.Є.
д.с.н., проф., проректор з навчальної роботи

Магар Н.Г.
к.т.н., директор Відокремленого підрозділу ЗІЕІТ
у м.Кривий Ріг

Левицький С.І.
д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики 
та інженерії програмного забезпечення

Михайлик Д.П.
к.е.н., доц., завідувач кафедри міжнародних економічних 
відносин та підприємництва

Оглобліна В.О.
к.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів та обліку 

Панкова М.О.
к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин та підприємництва

Швець Л.М.
к.с.н., доц., завідувач кафедри маркетингу, 
менеджменту та туризму

Чуча П.О.
к.філ.н., доц., завідувач кафедри теорії  
та практики перекладу
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РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Винокурова О.В. (Ф-118м)
Засоби передачі модальності розмовного мовлення 
при перекладі роману Г. Белля «Очима клоуна»
(керівник: ст. викл. Аполонова Л.А.)

Сорокіна В.В. (ПТБ-118м)
Ризики в бізнес-плануванні та способи зменшення їх 
негативних наслідків
(керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П.)

Шарапов В.С. (ФБС-118м)
Концепція прогнозування фінансових криз  
на підприємстві
(керівник: д.е.н., проф. Жерліцин Д.М.)

Дідушенко Б.В. (МО-118м)
Розробка маркетингової стратегії промислового 
підприємства 
(керівник: д.с.н., проф. Швець Д.Є.)

Решетніков І.О. (ІПЗ-218м)
Теоретичні аспекти навчання нейронної мережі для 
системного аналізу інформаційних повідомлень
(керівник: к.ф.-м.н., доц. Борю С.Ю.)

Горбенко М.Ю. (КІ-118м)
Особливості створення додатків для операційної 
системи iOS засобами сучасних технологій
(керівник: проф. Сабанов С.О.)

 03.12.2019, 10:30–12:30, конференц-зал 
 Пленарне засідання
Вступне слово
Ректор ЗІЕІТ  
д.ф.-м.н., проф. Туровцев Геннадій Володимирович

Проректор з наукової роботи ЗІЕІТ  
д.т.н., проф. Переверзєв Анатолій Васильович

Голова – д.т.н., проф. Переверзєв А.В.
Співголова - д.е.н., проф. Левицький С.І.

 Пленарні доповіді



РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
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03.12.2019, 13:00–15:00, ауд. 306
Секція 1. Філологія
Голова – к.філ.н., доц. Чуча П.О.
Співголова – д.філ.н., проф. Кондратьєва Г.М.

03.12.2019, 13:00–15:00, ауд. 303
Секція 2. Міжнародні економічні відносини та 
підприємництво
Голова – к.е.н., доц. Михайлик Д.П.
Співголова – к.е.н., доц. Панкова М.О.

03.12.2019, 13:00-15:00, ауд. 101 
Секція 3. Фінанси, банківська справа та 
страхування. Облік та оподаткування

3.1 Фінанси, банківська справа та страхування
3.2 Облік та оподаткування

Голова – к.е.н., проф. Оглобліна В.О.
Співголова – к.е.н., доц. Кузнецов О.О.

03.12.2019, 13:00-15:00, ауд. 112
Секція 4. Маркетинг. Менеджмент. Туризм
Публічне управління та адміністрування

4.1 Маркетинг. Менеджмент. Туризм
4.2 Публічне управління та адміністрування

Голова – к.м.н., доц. Паламарчук С.В.
Співголова – ст. викл. Геращенко Я.М.

03.12.2019, 13:00–15:00, ауд. конференц-зал
Секція 5. Інформаційні технології та 
економічна кібернетика

5.1 Інженерія програмного забезпечення
5.2 Комп’ютерна інженерія

Голова – д.е.н., проф. Левицький С.І.
Співголова – проф. Сабанов С.О.



Секція 1. Філологія

03.12.2019, 13:00–15:00, ауд. 306
Голова – к.філ.н., доц. Чуча П.О.
Співголова - д.філ.н., проф. Кондратьєва Г.М.
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Баранник О.В.  (П-218м) 
Особливості передачі емоцій при художньому 
перекладі з англійської на українську мову 
за творами Дж. К. Роулінг
(керівник: д.філ.н., проф. Кондратьєва Г.М.)

Власенко Л.В. (П-228м) 
Проблеми перекладу художніх засобів у кінотексті 
(на матеріалі серіалу «Шерлок»)
(керівник: ст. викл. Аполонова Л.А.)

Ізмайлов Я.О. (П-228м)
Особливості використання стилістичних засобів у 
текстах економічної тематики (на матеріалі 
англомовних періодичних видань)
(керівник: к.філ.н., доц. Бережна М.В.)

Жерліцин Д.М. (П-218м)
Фінансові терміни та складні синтаксичні конструкції 
наукових публікацій: особливості перекладу  
англійською мовою
(керівник: ст. викл. Аполонова Л.А.)

Короленко Я.О. (П-228м) 
Особливості вживання та перекладу пасивних  
конструкцій (на матеріалі роману Дж.Р.Р.Мартіна A 
Game of Thrones)
(керівник: доц. Давиденко Н.І.)

Костіна Л.Г. (Ф-118м) 
Стилістичні засоби реалізації комічного в мовленні 
персонажів (на матеріалі серії «Пірати Карибського 
моря» та її перекладів)
(керівник: к.філ.н., доц. Бережна М.В.)



Секція 1. Філологія

Левицький С.І. (П-228м)
Проблеми передачі наукових метафор в монографіях 
(на матеріалі праць С. Біра)
(керівник: к.філ.н., доц. Чуча П.О.)

Лозовська К.О. (Ф-118м) 
Гендерні особливості відтворення табуйованої лексики 
(на матеріалі роману Дж. Мартіна «Гра престолів» та 
його перекладів українською мовою)
(керівник: к.філ.н., доц. Бережна М.В.)

Ляшенко О.Є. (Ф-118м)
Оказіоналізми та оніми в оригіналі та перекладі  
(на матеріалі серії «Гаррі Поттер»)
(керівник: к.філ.н., доц. Бережна М.В.)

Макаренко В.М. (Ф-118м) 
Локалізація перекладу при відтворенні рекламних 
слоганів з англійської мови українською
(керівник: к.філ.н., доц. Бережна М.В.)

Мірошниченко А.О. (П-228м) 
Відтворення національного колориту при перекладі 
українських народних казок на англійську мову
(керівник: доц. Давиденко Н.І.)

Пасічник Н.В. (П-228м) 
Особливості перекладу топонімів (на матеріалі  
роману Дж.Р.Р. Толкіна The Lord of the Rings)
(керівник: доц. Давиденко Н.І.)

Оглобліна В.О. (П-218м)
Особливості перекладу тексту художнього фільму 
«Twilight (Сутінки)»
(керівник: к.філ.н., доц. Чуча П.О.)
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Росіна В.В. (П-228м) 
Особливості відтворення одиниць, переклад яких 
залежить від комунікативних координат  
(на матеріалі роману Х.Філдинг Bridget Jones) 
(керівник: доц. Давиденко Н.І.)

Скляр Н.М. (П-228м) 
Особливості перекладу текстів митної тематики для 
пари мов «англійська – українська»
(керівник: доц. Давиденко Н.І.)

Тиришкіна С.М. (П-228м) 
Інтертекстуальність в оригіналі та перекладі (на 
матеріалі роману К. С. Робінсона New York 2140)
(керівник: к.філ.н., доц. Бережна М.В.)

Чеченєва І.С. (П-218м) 
Одиниці перекладу та їх передача на українську та 
російську мову (на матеріалі фільму Т. Бертона  
«Труп нареченої») 
(керівник: д.філ.н., проф. Кондратьєва Г.М.)

Шляга О.В. (П-228м)
Одиниці перекладу маркетингової термінології та їх 
передача українською і російською мовами
(на матеріалі термінології сфери SMM)
(керівник: к.філ.н., доц. Чуча П.О.)

Шокотько Т.В. (П-228м) 
Мовленнєва характеристика персонажів англомовних 
творів та її відтворення в українському перекладі
(керівник: к.філ.н., доц. Бережна М.В.)

Ялова А.М. (П-228м) 
Спонукальні конструкції та їх переклад українською 
мовою ( на матеріалі роману Дж.К.Ролінґ HarryPotter and 
the Order of the Phoenix)
(керівник: доц. Давиденко Н.І.)

Секція 1. Філологія
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Секція 2. Міжнародні економічні відносини та 
підприємництво
03.12.2019, 13:00–15:00, ауд. 303
Голова – к.е.н., доц. Михайлик Д.П.
Співголова – к.е.н., доц. Панкова М.О.
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Андреяхіна І.В. (ПТБ-228м)
Особливості бізнес-планування розвитку туристичних 
підприємств
(керівник: к.е.н., доц. Адаменко М.В.)

Будівська А.О. (ПТБ-118м)
Управління потенціалом підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Бублей Г.А.)

Галка В.Є. (ПТБ-118м)
Особливості формування прибутку торгівельного 
підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Адаменко М.В.)

Ісаєв А.В. (ПТБ-228м)
Специфічні риси управління активами торгівельних 
підприємств
(керівник: к.е.н., доц. Адаменко М.В.)

Кравець К.О. (МЕВ-118м)
“Бамбукова Мережа”: роль та місце китайської 
діаспори, мови та культури, як інструменту просування 
зовнішньоторгівельних інтересів КНР
(керівник: к.е.н., доц. Власенко Л.В.)

Маслюк Г.Ю. (ПТБ-118м)
Управління оперативними витратами підприємств 
малого бізнесу
(керівник: к.е.н., доц. Панкова М.О.)

Музичка А.С. (ПТБ-228м)
Відмінні риси та характерні ознаки ризиків  
IT-проектів, як об’єктів управління
(керівник: к.е.н., доц. Адаменко М.В.)



Нікітюк І.М. (ПТБ-228м) 
Підходи до забезпечення розвитку інноваційного 
потенціалу підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Адаменко М.В.)

Самохвалова О.С. (ПТБ-118м)
Моделювання результативності заходів із зниження 
ймовірності банкрутства підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Адаменко М.В.)

Роздобудько В.В. (ПТБ-218м)
Ресурсний потенціал регіону та методи його оцінювання
(керівник: д.е.н.,проф. Павленко І.І.)

Тімонова А.Ю. (ПТБ-218м)
Управління діловою активність підприємства
 (керівник: к.е.н., доц. Панкова М.О.)

Шевченко Ю.І. (ПТБ-218м)
Підвищення конкурентоспроможності підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Панкова М.О.)

Шостак І.І. (ПТБ-118м)
Управління рентабельністю середнього бізнесу: 
результати теоретичних досліджень
(керівник: к.е.н., доц. Гузенко О.П.)

Якимчук А.Ю.(ПТБ-218м)
Стратегія управління доходами підприємства 
(керівник: к.е.н., доц. Бублей Г.А.)
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Секція 2. Міжнародні економічні відносини та 
підприємництво



03.12.2019, 13:00-15:00, ауд. 101 
Голова – к.е.н., проф. Оглобліна В.О.
Співголова – к.е.н., доц. Кузнецов О.О.

Секція 3. Фінанси, банківська справа  
та страхування. Облік та оподаткування
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Бобрецька Т.М. (ФБС-218м)
Проблеми формування та механізми реалізації 
депозитної політики банку на сучасному етапі
(керівник: к.е.н., доц. Абубекерова А.З.)

Богданова С.І. (ФБС-228м)
Теоретичні засади визначення сутності поняття 
фінансова стійкість підприємства
(керівник: д.е.н., проф. Жерліцин Д.М.)

Болдирева Д.О. (ФБС-218м)
Фінансове управління підприємством на засадах 
контролінгу 
(керівник: к.е.н., доц. Кузнецов О.О.)

Буланда Ю.О. (ФБС-218м)
Проблематика управління фінансовою стійкістю 
суб’єктів підприємницької діяльності Україні
(керівник: к.е.н., доц. Абубекерова А.З.)

Воронець Л.І. (ФБС-218м)
Прогнозування ознак банкрутства на основі 
трендового аналізу
(керівник: к.е.н., проф. Оглобліна В.О.)

Гашков Р.О. (ФБС-118м)
Проблеми управління кредитним портфелем банку
(керівник: к.е.н., доц. Абубекерова А.З.)

Гімішлі П.В. (ФБС-218м)
Управління оборотними активами  в практиці 
фінансового менеджменту 
(керівник: к.е.н., проф. Оглобліна В.О.)

3.1 Фінанси, банківська справа та страхування



Секція 3. Фінанси, банківська справа 
та страхування. Облік та оподаткування
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Гулієв Е.Ф. (ФБС-118м)
Проблематика фінаснового менеджменту на малих  
підприємствах в Україні
(керівник: к.е.н., проф. Оглобліна В.О.)

Єремка Б.В. (ФБС-118м)
Механізм управління фінансовою стійкістю 
підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Гнєушева В.О.)

Єршова Ю.С. (ФБС-218м)
Управління фінансовим станом та перспективи 
відновлення платоспроможності підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Кузнецов О.О.)

Істоміна Ю.В. (ФБС-218м)
Теоретичні основи діагностування 
фінансового стану підприємства 
(керівник: к.е.н., доц. Гнєушева В.О.)

Лисенко А.П. (ФБС-118м)
Проблематика управління фінансовою безпекою 
підприємства в умовах після кризового розвитку України
(керівник: к.е.н., проф. Оглобліна В.О.)

Максимцова Л.В. (ФБС-228м)
Особливості формування ресурсів комерційного банку
(керівник: д.е.н., проф. Жерліцин Д.М.)

Масліхова О.О. (ФБС-218м)
Методи управління кредиторською заборгованістю 
підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Гнєушева В.О.)

Мухо А.О. (ФБС-218м)
Теоретичні засади  фінансової діагностики та її завдання 
в системі антикризового управління підприємством
(керівник: к.е.н., доц. Гнєушева В.О.)
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Секція 3. Фінанси, банківська справа 
та страхування. Облік та оподаткування

Оглобліна В.О. (ФБС-228м)
Проблеми управління банківською кредитною 
діяльністю в Україні 
(керівник: д.е.н., проф. Жерліцин Д.М.)

Пакуло В.С. (ФБС-218м)
Удосконалення управління прибутковістю підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Абубекерова А.З.)

Подколзін Д.О. (ФБС-228м)
Законодавче регулювання процедур ліквідації та 
банкрутства підприємства в Україні
(керівник: д.е.н., проф. Жерліцин Д.М.)

Тихенька В.В. (ФБС-118м)
Проблематика управління фінансовими результатами 
суб’єктів господарювання в умовах активізації 
трансформації економіки України
(керівник: к.е.н., проф. Оглобліна В.О.)

Тіщенко І.В. (ФБС-228м)
Удосконалення методичних підходів до оцінки 
кредитоспроможності підприємства 
(керівник: д.е.н., проф. Жерліцин Д.М.)

Туніков С.А. (ФБС-118м)
Фінансове прогнозування як метод управління 
структурою активів підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Гнєушева В.О.)

Черненко І.О. (ФБС-218м)
Особливості управління фінансовими результатами 
діяльності підприємства
(керівник: к.е.н.,доц. Абубекерова А.З.)

Чумаченко В.В. (ФБС-118м)
Підвищення ефективності банківського кредитування 
фізичних осіб
(керівник: к.е.н., доц. Абубекерова А.З.)
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та страхування. Облік та оподаткування

Шевчук В.А. (ФБС-118м)
Методичні підходи фінансового менеджменту щодо 
оптимізації структури капіталу підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Абубекерова А.З.)

Щербаков М.С. (ФБС-118м)
Проблемні аспекти фінансового менеджменту 
дебіторської заборгованості підприємства
(керівник: к.е.н., доц. Гнєушева В.О.)
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3.2 Облік та опадаткування

Висич О.Г. (ОП-218м)
Шляхи оптимізації податкового навантаження в Україні
(керівник: к.е.н., доц. Шляга О.В.)

Красюк Д.В. (ОП-218м)
Удосконалення обліку розрахунків з  
постачальниками та підрядниками
(керівник: к.е.н., доц. Гудима О.В.)

Лойченко С.В. (ОП-218м)
Проблеми обліку заробітної плати в Україні  
та шляхи її вирішення
(керівник: к.е.н., доц. Гудима О.В.)

Мещерякова А.О. (ОП-218м)
Шляхи удосконалення обліку грошових коштів 
(керівник: к.е.н., доц. Гудима О.В.)

Сосницька Є.Ю. (ОП-118м)
Основні напрямки вдосконалення податкового обліку 
і контролю на підприємстві 
(керівник: к.е.н., доц. Гудима О.В.)

Шестакова Є.В. (ОП-218м)
Податок на прибуток підприємств, проблеми 
адміністрування та шляхи вирішення.
(керівник: ст.викл. Попова А.О.)

Щербіна Р.О. (ОП-228м)
Підходи до проведення аудиту фінансових результатів 
підприємств
(керівник: к.е.н., доц. Ізмайлов Я.О.)

Юрченко С.Л. (ОП-218м)
Економічна сутність витрат на інновації як об’єкта 
обліку 
(керівник: к.е.н., доц. Шляга О.В.)

Секція 3. Фінанси, банківська справа 
та страхування. Облік та оподаткування
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Секція 4. Маркетинг, Менеджмент, Туризм.
Публічне управління та адміністрування

03.12.2019, 13:00-15:00, ауд. 112 
Голова – к. м. н. Паламарчук С.В. 
Співголова - доц. Пархоменко О.Е.

4.1 Маркетинг, Менеджмент, Туризм
Абрасимова О.П. (МО-218м)
Вдосконалення маркетингової політики комунікацій в 
системі управління 
(керівник: д.с.н., проф. Швець Д.Є.)

Богма В.О. (МО-218м)
Автоматизація технологічних процесів обробки 
інформації в системі товароруху продукції підприємства 
роздрібної торгівлі 
(керівник: д.с.н., проф. Швець Д.Є.)

Богомазюк С.І. (МО-118м)
Менеджмент інноваційного потенціалу вітчизняного 
переробного підприємства 
(керівник: д.с.н., проф. Швець Д.Є.)

Виховська Н.С. (МО-218м)
Удосконалення системи маркетингового управління у 
готельному комплексі 
(керівник: к.с.н., доц. Швець Л.М.)

Голубєва В.С. (МО-218м)
Стратегічне управління розвитком санаторно-курортного 
підприємства 
(керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П.)

Гуменна А.М. (МО-118м)
Розробка маркетингової стратегії розвитку туристичної 
фірми
(керівник: к.с.н., доц. Швець Л.М.)

Гуцол О.Д. (МО-118м)
Формування маркетингового комплексу підприємства 
оптово-роздрібної торгівлі 
(керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П.)



Єсик К.М. (МО-118м)
Механізм розробки продуктової стратегії компанії з 
виготовлення металопластикових конструкцій 
(керівник: к.с.н., доц. Швець Л.М.)

Івлєва М.О. (МО-118м)
Розробка стратегії управління маркетинговою безпекою 
вітчизняної кондитерської фабрики 
(керівник: д.с.н., проф. Швець Д.Є.)

Кременєв Д.С. (МО-118м)
Управління інноваційною діяльністю видобувного 
підприємства 
(керівник: к.с.н., доц. Швець Л.М.)

Козюк О.О. (МО-218м)
Удосконалення маркетингового антикризового 
управління торгівельного підприємства
(керівник: к.с.н., доц. Швець Л.М.)

Костиря В.С. (МО-118м)
Алгоритм формування системи маркетингу в системі 
управління виробничого підприємства 
(керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П.)

Кіктенко М.В. (МО-118м)
Комунікаційна політика глобальної компанії як 
стратегічний напрямок її територіального маркетингу 
(керівник: к.с.н., доц. Швець Л.М.)

Лук’яненко Б.Д. (МО-118м)
Вдосконалення політики розподілу торгівельного 
підприємства 
(керівник: к.с.н., доц. Швець Л.М.)

Марків О.М. (МО-228м)
Інструментарій рекламного менеджменту в 
маркетинговій діяльності сучасного підприємства 
(керівник: д.с.н., проф. Швець Д.Є.)
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Недашковська Є.О. (МО-118м)
Підвищення рівня якості системи управління 
підприємством 
(керівник: д.с.н., проф. Швець Д.Є.)

Никоненко Е.Г. (МО-118м)
Управління комунікативною політикою вертикально-
інтегрованої організації на основі технології PR-
кампанії 
(керівник: к.с.н., доц. Швець Л.М.)

Устюжаніна А.В. (МК-218м)
Розробка методики оптимізації витрат на проведення 
рекламної кампанії торгівельного підприємства 
(керівник: д.с.н., проф. Швець Д.Є.)

Федець Ю.Є. (МО-218м)
Удосконалення системи управління персоналом 
промислового підприємства 
(керівник: к.с.н., доц. Швець Л.М.)

Шевяков Б.О. (МО-228м)
Формування ефективної системи управління 
стратегічними змінами
(керівник: к.е.н., доц. Волошина К.А.)
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4.2 Публічне управління та адміністрування

Атаманчук Б.С. (ПУА-118м)
Сучасні вимоги до процесу реформування публічного 
управління в Україні
(керівник: к.е.н., доц. Волошина К.А.)

Дишко І.А. (ПУА-118м)
Прямі іноземні інвестиції у розвитку територіальних 
громад
(керівник: к.е.н., доц. Волошина К.А.)

Дьяченко О.М. (ПУА-218м)
Інноваційна складова в адмініструванні державної 
установи
(керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П.)

Іоненко Г.В. (ПУА-218м)
Проблемні аспекти комунікаційного механізму в 
публічному управлінні
(керівник: к.е.н., ст. викл. Скляр Н.М.)

Каптур І.В. (ПУА-218м)
Принципи адаптації українського законодавства  
до норм ЄС
(керівник: к.т.н., доц. Магар Н.Г.)

Коржакова А.А. (ПУА-218м)
Досвід європейських держав щодо формування засад 
державної політики регіонального розвитку
(керівник: к.т.н., доц. Магар Н.Г.)

Косяк О.В. (ПУА-218м)
Зміст інноваційної діяльності державних органів 
управління
(керівник: к.е.н., ст. викл. Скляр Н.М.)
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Пісьменна Є.М. (ПУА-218м)
Удосконалення державного регулювання в галузі 
охорони праці
(керівник: к.е.н., доц. Волошина К.А.)

Росіна Г.В. (ПУА-218м)
Удосконалення системи соціального захисту державного 
службовця
(керівник: к.е.н., доц. Волошина К.А.)

Халін Д.О. (ПУА-118м)
Критерії економічної безпеки реального сектору 
економіки
(керівник: к.ю.н., доц. Косяк О.В.)

Шайтура Л.М. (ПУА-218м)
Теоретичні засади стратегічного управління розвитком 
територіальних громад
(керівник: к.е.н., ст. викл. Скляр Н.М.)

Шкабарня І.В. (ПУА-218м)
Вдосконалення управління державною установою в 
умовах нестабільності
(керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П.)
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03.12.2019, 13:00-15:00, конференц-зал 
Голова – д.е.н., проф. Левицький С.І.
Співголова - проф. Сабанов С.О.

Бачурін І.В. (ІПЗ-218м)
Механізм управління взаємодією з фінансовими 
контрагентами підприємства
(керівник: д.е.н., проф. Левицький С.І.)

Бібарсов Р.Р. (ІПЗ-118м)
Засоби 3D-візуалізації освітнього простору 
закладу вищої освіти
(керівник: д.е.н., проф. Левицький С.І.)

Боренко А.О. (ІПЗ-118м)
Теоретичний аналіз моделей інформаційних процесів 
менеджменту проектів
(керівник: к.ф.-м.н., доц. Борю С.Ю.)

Великодний О.О. (ІПЗ-118м)
Методологія створення систем пошуку медіа-файлів в 
комп’ютерних мережах
(керівник: доц. Жданова В.В.)

Горбатенко А.Р. (ІПЗ-118м)
Підхід до автоматизації проходження замовлень в 
мережі типографій
(керівник: доц. Жданова В.В.)

Грінченко В.А. (ІПЗ-118м)
Теоретичні аспекти візуалізації екологічних систем
(керівник: доц. Жданова В.В.)

Гунько Е.Є. (ІПЗ-118м)
Моделювання предметної області сфери автопослуг
(керівник: к.е.н., доц. Шляга О.В.)

Секція 5. Інформаційні технології та 
економічна кібернетика

5.1 Інженерія програмного забезпечення



Закревський І. І. (ІПЗ-228м)
Захист об’єктів приватної власності за допомогою 
мікроконтролерів
(керівник: к.т.н., доц. Хараджян О.А.)

Заставський О.С. (ІПЗ-118м)
Моделі взаємодії з клієнтами для торгівельної мережі
(керівник: доц. Жданова В.В.)

Капінус Р.С. (ІПЗ-118м)
Специфіка створення програмного забезпечення для 
організації спортивних змагань
(керівник: к.ф.-м.н., доц. Борю С.Ю.)

Кістень Д.Л. (ІПЗ-118м)
Аналіз платформ електронної комерції з можливостями 
інтеграції websocket-систем
(керівник: д.е.н., проф. Левицький С.І.)

Крюков В.В. (ІПЗ-118м)
Методологічні аспекти управління проектами в розробці 
ігрових додатків
(керівник: д.е.н., проф. Левицький С.І.)

Литвинов В.О. (ІПЗ-118м)
Системи Big Data Mining в управлінні кіберспортивними 
змаганнями
(керівник: к.ф.-м.н., доц. Борю С.Ю.)

Мелькевич А.В. (ІПЗ-118м)
Засоби проектування медіа-простору приватного 
художника та картинної галереї
(керівник: к.е.н., доц. Шляга О.В.)

Нестеренко К.В. (ІПЗ-118м)
Підхід до розробки програмного комплексу на 
мікросервісній архітектурі
(керівник: к.ф.-м.н., доц. Борю С.Ю.)
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Сафонов Д.С. (ІПЗ-118м)
Засади моделювання програмного продукту для 
дітей-школярів «Ігрові загадки»
(керівник: доц. Жданова В.В.)

Якимчук Д.І. (ІПЗ-118м)
Методи розрахунку дефектоутворення в 
напівпровідниковому кремнію
Methods for calculating defect formation in  
semiconductor silicon
(керівник: доц. Жданова В.В.)
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5.2 Комп’ютерна інженерія

Богатирьов В.В. (КІ-118м)
Сучасні методи парсингу файлів електронних таблиць 
(керівник: проф. Сабанов С.О.)

Бровкова В.О. (КІ-118м)
Вирішення проблем сумісності версій для сучасних 
платформ веб-комерції
(керівник: проф. Сабанов С.О.)

Горковенко І.С. (КІ-118м)
Методи та алгоритми керування віддаленим сервером
(керівник: к.т.н., доц. Хараджян О.А.)

Дереза В.Є. (КІ-516)
Розробка системи контролю оточуючого середовища на 
платформі Arduino
(керівник: доц. Жеребцов О.А.)

Добруцький Б.В. (КІ-118м)
Моделювання систем протидії загрозам в мережах з 
технологією VoIP 
(керівник: д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)

Захарчук І.А. (КІ-228м)
Моніторинг навколишнього середовища за допомогою 
розподілених мереж
(керівник: к.т.н., доц. Хараджян О.А.)

Зиненко Є.О. (КІ-218м)
Дослідження особливостей використання технології 
VPN в сучасних корпоративних мережах 
(керівник: проф. Сабанов С.О.)

Зінчук Р.А. (КІ-516)
Розробка багатофункціональних годинників на 
платформі Arduino
(керівник: доц. Жеребцов О.А.)
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Карпенко В.А. (КІ-118м)
Дослідження особливостей віддаленого адміністрування 
корпоративних мереж 
(керівник: д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)

Ластовецький Д.О. (КІ-118м)
Розробка та реалізація алгоритмів векторизації для 
використання у сфері дизайну та поліграфії 
(керівник: д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)

Макаренко Є.О. (КІ-118м)
Дослідження алгоритмів розподілення ресурсів при 
плануванні учбового процесу 
(керівник: доц. Жеребцов О.А.)

Мотчаний С.С. (КІ-118м)
Розробка захищеного WEB-чату
(керівник: к.т.н., доц. Хараджян О.А.)

Обухов О.Р. (КІ-118м)
Особливості комплексного використання засобів MS 
Power BI та MS Excel в комп’ютерній аналітиці 
(керівник: д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)

Петров М.М. (КІ-118м)
Використання засобів візуалізації в сучасних системах 
аналізу даних 
(керівник: проф. Сабанов С.О.)

Сапунов М.В. (КІ-118м)
Аналіз захисту даних комерційних веб-проектів, 
створених засобами фреймворків 
(керівник: доц. Жеребцов О.А.)

Стеценко В.В. (КІ-118м)
Розробка веб-API на базі технології REST для сучасних 
фреймворків 
(керівник: проф. Сабанов С.О.)
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