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Шановний(а) ___________________________! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі П’ятнадцятої науково-

практичної конференції студентів закладів вищої освіти 

Укркоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефек-
тивність діяльності підприємства”, яка відбудеться  

17 травня 2018 року на базі Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Оргкомітет 

Адреса оргкомітету 

 Навчально-методичний центр Укоопспілки "Укоопосвіта" 
(м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11) 

 

Контактні телефони 
 

 

044-278-53-24 

095-127-39-95  

Коливушка Наталія Іванівна 

 

E-mail: Ukosvita@coop.com.ua  

nov_puet@ukr.net  

Місце проведення засідань конференції 

 
ВНЗ Укоопспілки  

“Полтавський університет економіки і торгівлі” 

(м. Полтава, вул. Коваля, 3,  ауд. 302 конференц-зала) 

Відкриття конференції 

17 травня о 10
00

 год. 
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Регламент конференції 

17 травня   

 08
00

 – 09
50

 Заїзд, поселення та реєстрація учасників 

конференції 

 09
00

 – 09
30

 Сніданок 

 10
00

 – 11
30

 Перше засідання 

 11
30

 – 12
00

 Кава-брейк 

 12
00

 – 13
30

 Друге засідання. Підбиття підсумків 

конференції 

 13
30

 – 14
00

 Обід 

 14
10

 – 16
00

 Екскурсія м. Полтава 

   

   

 

 

 

 

Виступ учасників конференції  – 7 хв. 

Виступ у дискусії – до 2 хв. 

Реєстрація 

 

Реєстрація учасників конференції здійснюватиметься  

в ауд. 302 конференц-зала 17 травня з 09.00 до 09.45 год. 
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Організаційний комітет бажає 

Вам плідної праці  

під час роботи  

П’ятнадцятої  

науково-практичної 

конференції студентів 

“Інноваційні процеси і їх вплив 
на ефективність діяльності 

підприємства” 
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17 травня    Четвер 

 

 

 

Робота конференції 
10

00
 – 14

00 

 

Перше засідання 
10

00
 – 11

30 

 

Вступне 

слово 
Войнаш Л. Г. – член правління Укркоопспілки, директор 

Департаменту кадрової політики, освіти і науки, директор НМЦ 

«Укоопосвіта», кандидат економічних наук 

Нестуля О. О. – ректор Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

професор, доктор історичних наук 

Інноваційні механізми розвитку споживчих кооперативів – членів міжна-

родного кооперативного Альянсу 

Горяінова Єлизавета – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»  

Екологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств 

Укркоопспілки 

Мотуз Єлизавета – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Дослідження методики оцінки інноваційних проектів в системі споживчої 

кооперації 

Бабяк Ростислав – Вінницький кооперативний інститут 

Реінжиніринг бізнес-процесів як напрям успішного розвитку діяльності 

підприємств 

Ткаченко Марина – Вінницький кооперативний інститут 

Успішний бізнес в «Блакитному океані» 

Малишевська Інна – Сумський коледж економіки й торгівлі 

Інноваційні підходи в підприємницькій діяльності  

Лісовенко Олександр – Кіровоградський кооперативний коледж 

економіки і права імені М. П. Сая 

Інвестування інноваційних проектів, визначення їх ефективності при уп-

равлінні ними 

Закліцький Іван – Вінницький кооперативний інститут 
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Криптовалюта – гроші чи сурогат? 

Головкіна Поліна – Харківський кооперативний торгово-еконо-

мічний коледж 

Криптовалюта: поняття, види, проблеми та перспективи використання 

Ковальов Віталій – Філія «Білгород-Дністровський економіко-

правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Перспективи використання новітніх послуг з факторингу у діяльності вітчиз-

няних підприємств 

Мовчан Марія – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Моніторинг фінансового стану підприємства: сутність та перспективи впро-

вадження 

Тарануха Ольга – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Проблеми оцінки нематеріальних активів 

Трофімова Ірина – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Інноваційний розвиток торговельних підприємств споживчої кооперації 

України   

Аносова Дар’я – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Створення стартапів як інноваційних моделей діяльності підприємств спо-

живчої кооперації 

Шутяєва Віолета – Херсонський кооперативний економіко-пра-

вовий коледж  

Стан та перспективи розвитку електронної комерції в Україні  

Ринденко Ірина – Філія «Білгород-Дністровський економіко-

правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Трейд-маркетинг у системі збуту підприємства 

Гненкова Єлизавета – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Використання технологій сенсорного маркетингу у пакуванні шоколаду 

Пипоть Сергій – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Споживче пакування кондитерських виробів як активний ринковий інстру-

мент 

Деркач Анастасія – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
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Інноваційні способи отримання безалкогольних напоїв 

Ксьонзенко Надія – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Дослідження біологічної активності світла нових інноваційних ламп 

Андрейкус Ігор – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

11
30

 – 12
00

 

Кава-брейк  

Друге засідання. Підбиття підсумків конференції 
10

00
 – 13

30
 

 

Проблеми інформаційного суспільства  
Барсегян Карина, Воїнський Владислав – Новомосковський 
кооперативний коледж економіки та права ім. С. В. Литвиненка 

Комп’ютерний тренажер для дистанційного курсу «диференціальні рівняння» 
Безмєнов Едуард – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Вплив інноваційної політики «SAMSUNG ELECTRONICS» на ефективність 

діяльності корпорації 
Хахель Олеся – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі 

Роль інноваційних процесів у випуску нового виробу  
Слободянюк Володимир – Вінницький кооперативний інститут 

Переваги та недоліки використання QR-кодів у роботі закладів ресторанного 

господарства 
Кокіза Вікторія  – Вінницький кооперативний інститут 

Інноваційне впровадження макробіотики в закладах ресторанного господар-

ства м. Черкаси 
Мельник Павло – Філія «Черкаський кооперативний економіко-
правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Стратегічні орієнтири розвитку готельного бізнесу в Україні 
Козакова Валерія – Полтавський кооперативний коледж 

Інноваційні процеси та їх вплив на діяльність ТОВ Агрофірма «Маяк» 
Милосердов Віктор – Полтавський кооперативний коледж 

Нові можливості працевлаштування осіб з інвалідністю 
Драбата Ангеліна – Вінницький кооперативний інститут 
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Інноваційні підходи в системі управління персоналом 
Костиренко Оксана – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі 

Сучасні підходи до формування системи мотивування персоналу 
Сивко Олександра – Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі 

Веб-сайт як ефективний засіб активізації науково-дослідної роботи в коледжі 
Гриценко Владислав, Захарченко Максим – Житомирський 
кооперативний коледж бізнесу і права 

Електронний суд як новація в діяльності судової системи 
Омельян Олена – Філія «Білгород-Дністровський економіко-
правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Технологічні інновації як засоби правового захисту бізнесу та громадян 
Талагаєва Євгенія – Миколаївський коледж бізнесу і права 
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

Подієвий туризм як інструмент підвищення ефективності діяльності турис-

тичних підприємств  
Шандиба Альона – Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Інноваційні процеси у страхуванні 
Сердюк Вероніка – Миколаївський коледж бізнесу і права 
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

Інноваційні технології мікробіологічного очищення активованого вугілля  

УФ-опроміненням 
Самойленко Сергій – Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

 
 

13
30 

– 14
00 

Обід 

 

14
10 

– 16
00 

Екскурсія 

 

 

Від'їзд учасників конференції 

 


