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ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  

здобувачів вищої освіти і молодих учених  

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку України   

в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді»  

(22 жовтня 2021 року) 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку України  в 

галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді» відбулася 22 жовтня  

2021 року на базі Державного біотехнологічного університету. 

Конференція спрямована на: активізацію творчого пошуку здобувачів вищої 

освіти і молодих учених в галузі управління та адміністрування; формування 

креативних підходів до вирішення проблем методології та практики обліку, 

аудиту, оподаткування, маркетингу та менеджменту підприємницької діяльності; 

застосування сучасних інформаційних систем управління підприємствами; 

удосконалення фінансових механізмів збалансованого розвитку України в умовах 

глобалізаційних викликів інформаційної економіки. 

В оргкомітет конференції надійшло 177 тез доповідей від здобувачів вищої 

освіти, молодих науковців і фахівців-практиків. З них 43 доповіді представлено 

науковцями з інших закладів освіти та організацій. 

В роботі конференції взяли участь представники 18 закладів освіти та 

організацій з обласних центрів і міст України, Республіки Білорусь, Болгарії 

Литви, Латвії, Словацької Республіки, Польщі. Серед них: 

 

 

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ 

м. Могильов 

Могильовська філія установи освіти «БІП – Університет права і соціально-

інформаційних технологій» 

 

РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ 

м. Софія 

Університет фінансів, бізнесу та підприємництва 

 

СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА 

м. Жиліна 

Університет Жиліни 

 

ЛАТВІЯ 

м. Вентспілс 

Центр підприємництва, інновацій та регіонального розвитку (CEIRD) 

Вентспілського університетського коледжу 
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ЛИТВА 

м. Клайпеда 

Клайпедський університет прикладних наук 

 

ПОЛЬЩА 

м. Радом 

Технологічно-гуманітарний університет 

  

УКРАЇНА 

м. Київ 

Національний авіаційний університет 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

 

м. Харків 

Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації 

Державний біотехнологічний університет 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 

 

м. Вінниця 

Вінницький національний аграрний університет 

 

м. Кам'янець-Подільський 

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський 

державний інститут» 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 

коледж 

 

м. Красноград, Харківська область 

Красноградський аграрно-технічний фаховий коледж ім. Ф.Я. Тимошенка 

 

м. Львів 

Львівський національний аграрний університет  

Львівський торговельно-економічний університет 

 

м. Хмельницький 

Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету 

економіки і підприємництва 

 

Представлені до розгляду матеріали свідчать про високий рівень 

конференції, широкі міжнародні і міжвузівські зв’язки, посилення інтеграції 

науки і практики, взаємне збагачення різних наукових шкіл в галузі управління та 
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адміністрування концептуальними підходами до формування стратегічно 

орієнтованої системи управління сталим розвитком підприємницьких структур і 

фінансово-кредитних установ в умовах глобалізації та цифрової трансформації 

економіки. 

Конференція відзначає високий загальний рівень наукових досліджень 

молодих науковців, які проводяться в галузі управління та адміністрування з 

огляду на сучасний стан та перспективи розвитку економічної діяльності 

підприємницьких структур і фінансово-кредитних установ за напрямками: 

− облік і аудит в системі управління економічних суб’єктів 

господарювання; 

− оподаткування діяльності підприємницьких структур і фінансово-

кредитних установ; 

− розвиток сучасних інформаційних систем управління бізнес-процесами; 

− фінансові механізми збалансованого розвитку України; 

− світові та національні проблеми менеджменту; 

− маркетингові аспекти управління підприємницькою діяльністю; 

− соціально-економічні аспекти та проблеми міжнародних інтеграційних і 

глобалізаційних процесів. 

Проведення конференції з обговоренням та узагальненням досліджень 

дозволило дати комплексну оцінку сучасного стану вирішення проблемних 

питань. 

За результатами обговорення доповідей конференція постановляє: 

1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників 

конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне 

значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що 

проводяться в розвиток теоретико-методичних положень з управління та 

адміністрування підприємницької діяльності. 

2. Вважати позитивними встановлені зв’язки між науковими закладами, 

підприємницькими структурами та спорідненими ЗВО з обміну інформацією за 

результатами наукових досліджень молодих учених і здобувачів вищої освіти та 

проведення спільних наукових досліджень.  

3. Продовжувати роботу з опрацювання і поширення досвіду провідних 

наукових шкіл в галузі управління та адміністрування задля створення 

стратегічно орієнтованої системи управління підприємницькою діяльністю і 

сталого економічного розвитку підприємницьких структур в умовах глобалізації 

та євроінтеграції. 

4. Вважати за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за 

наступними напрямами: 

- розробка концептуальних положень інформаційного забезпечення 

(облікового, аналітичного, фінансового) управління діяльністю підприємницьких 

структур та фінансово-кредитних установ, визначення його змісту, загальних 

засад, принципів, методів, що має забезпечити відповідність між розвитком теорії 

і потребами практики;  

- удосконалення методології обліку, аудиту, оподаткування, маркетингу та 

менеджменту діяльності економічних суб’єктів господарювання в умовах 
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цифрової трансформації та інтеграції національної економіки у світовий 

економічний простір; 

- удосконалення фінансових механізмів збалансованого розвитку України в 

умовах глобалізаційних викликів інформаційної економіки; 

- застосування сучасних інформаційних систем в галузі управління та 

адміністрування підприємницької діяльності; 

- формування інноваційних моделей сталого соціально-економічного 

розвитку підприємницьких структур з урахуванням сучасних вимог, кращого 

світового та вітчизняного досвіду. 

5. Активізувати роботу з розширення географії учасників наукових 

конференцій здобувачів вищої освіти і молодих науковців ДБТУ шляхом 

перегляду переліку закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств 

України й зарубіжжя, яким надсилається інформація про умови проведення 

конференції. 

6. Здійснювати роботу із активного залучення здобувачів вищої освіти і 

молодих науковців із споріднених ЗВО, а також представників ділових кіл 

м. Харкова, інших міст та закордонних організацій і фірм. 

7. Розширювати міжнародні зв’язки шляхом проведення спільних 

конференцій на постійній основі та опублікування результатів наукових 

досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених з України у зарубіжних 

виданнях. 

8. Заступнику голови оргкомітету науково-практичної інтернет-конференції 

Власенко Т.А. довести рішення конференції до відповідних інстанцій, органів 

влади, науково-педагогічної спільноти, підприємств та установ. 

 

 

Оргкомітет конференції 


