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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
VI Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові аспекти 

господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи» 
 

ЗВЄРЯКОВ 
Михайло Іванович  

доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор 
ОНЕУ. 

КОВАЛЬОВ 
Анатолій Іванович 

доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи 
ОНЕУ. 

СМЕНТИНА  
Наталія Валентинівна 

доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки, 
права та управління бізнесом ОНЕУ 

КАРПОВ 
Володимир Анатолійович 

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки, права та 
управління бізнесом, начальник НДЧ ОНЕУ. 

МАРЧЕВСКІ Іван доктор  наук, доцент, ректор Господарської академії «Дімітр 
Ценов» (м. Свіштов, Болгарія). 

ГЛУЦ Кшиштоф доктор  наук, доцент, директор Малопольської школи 
публічного адміністрування  Економічного університету у 
Кракові (м. Краків, Польща). 

ШИШКОВА 
Надія Павлівна 

доктор юридичних наук, доцент,  доцент кафедри 
міжнародного та європейського права Університету 
Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чехія). 

МЕЙЗЛІК Ладіслав канд. екон. наук, доцент, декан факультету фінансів та 
бухгалтерського обліку Вищої школи економіки (м. Прага, 
Чехія). 

ЗБОРІНА 
Ірина Михайлівна 

канд. екон. наук, доцент, декан економічного факультету 
Поліського державного університету  (м. Пінськ, Республіка 
Беларусь). 

БАЛДЖИ  
Марина Дмитрівна 

доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки, 
права та управління бізнесом, головний редактор збірника 
«Науковий вісник» ОНЕУ. 

СІЛІЧЄВА 
Наталія Євгенівна 

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, права та 
управління бізнесом ОНЕУ.  

ФІАЛКОВСЬКА 
Анастасія Андріївна 

канд. екон. наук, ст. викладач кафедри економіки, права та 
управління бізнесом ОНЕУ. 

РЕПУШЕВСЬКА 
Юлія Олександрівна 

канд. екон. наук, викладач кафедри економіки, права та 
управління бізнесом ОНЕУ 

КОРОЛЬОВА 
Тетяна Сергіївна 

канд. екон. наук,  старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ 

КОТОВА Інна Миколаївна старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ 

ПАВЛОВА 
Тетяна Володимирівна 

старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ 

БАТАНОВА 
Тетяна Володимирівна 

начальник НРВ ОНЕУ 

КИРИЛОВА 
Ольга Олексіївна 

лаборант кафедри економіки, права та управління бізнесом 
ОНЕУ 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Головний корпус 

м. Одеса, вул. Преображенська, 8, МАЗ 
 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

4 жовтня 2018 року, четвер  

1230 – 1330  

1330 – 1530  

1530 – 1600  

1600 – 1800 

реєстрація учасників конференції 

пленарне засідання 

кава-брейк 

культурна програма: «Вас вітає м. Одеса!» 

 

5 жовтня 2018 року, п’ятниця 

1000 – 1230  

1230 – 1300  

1300 – 1530 

1530 – 1600  

1600  

засідання секцій 

кава-брейк 

засідання секцій 

підбиття підсумків, прийняття резолюції конференції 

від’їзд учасників конференції 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв. 

Обговорення доповідей – до 3 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

 
Відкриття конференції: 
 

Вступне слово: 
ЗВЄРЯКОВ  
Михайло Іванович 

ректор Одеського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і 
техніки України 

 
Привітання: 

КОВАЛЬОВ  
Анатолій Іванович 

проректор з наукової роботи Одеського національного 
економічного університету, доктор економічних наук, 
професор 

СМЕНТИНА 
Наталія 
Валентинівна  

завідувач кафедрою економіки, права та управління 
бізнесом Одеського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, доцент 

 

 
 
Доповіді: 

 
BOZHINOVA Mariyana (Vice Rector for Education at D.A. Tsenov Academy of 

Economics in Svishtov, Republic of Bulgaria) Potencial for Developing Cultural, 
Heritage and Historical Tourism in Bulgaria. 

 
УМАНЕЦЬ Тетяна Василівна (доктор економічних наук, професор, Інститут 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України) Інноваційний 
потенціал технологічного підприємництва в Україні: методологічні та практичні 
аспекти. 

 
КОПИЛОВА Ольга Володимирівна (кандидат економічних наук, доцент, 

керівник Центру бізнес-освіти та підтримки бізнесу у м. Одеса при Одеській 
регіональній торгово-промисловій палаті) Практичні аспекти розвитку 
підприємництва в Україні. 

 
БАЛДЖИ Марина Дмитрівна (доктор економічних наук, професор, Одеський 

національний економічний університет, професор кафедри економіки, права та 
управління бізнесом) Виявлення ролі креативних чинників при дослідженні 
ресурсного середовища регіону з урахуванням економічної безпеки держави. 

 
ЯНКОВИЙ Володимир Олександрович (кандидат економічних наук, доцент, 

Одеський національний економічний університет, доцент кафедри економіки, права та 
управління бізнесом). Виробничі функції та оптимальна фондоозброєність. 
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СЕКЦІЯ 1.  
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ НА ГАЛУЗЕВОМУ, 

МІЖГАЛУЗЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 
 

10.00-12.30, 217 ауд. 
 
КЕРІВНИК: Балджи Марина Дмитрівна 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, 
права та управління бізнесом Одеського національного економічного 
університету 

 
СЕКРЕТАР: Фіалковська Анастасія Андріївна 

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, 
права та управління бізнесом Одеського національного економічного 
університету  

 
 

1. Boiko V. О., Boiko L. O. The government support and the problems of the 
horticulture industry development in Ukraine (State higher education 
institution «Kherson State Agrarian University»). 

2. Kruchynsky Nicholas. Managing human resources in a creative economy 
(Republic of Belarus, Polessky State University). 

3. Lichev Tihomir. European union strategy for the Danube region (2011-2020) 
and the development of republic of Bulgaria (Republic of Bulgaria, 
D.A. Tsenov Academy of Economics). 

4. Ossik Yuriy. Two-dimensional didactics in the study of economic disciplines 
(Kazakhstan, Research Institute of economy and law of Karaganda Economic 
University) 

5. Prokopenko Olha. Public-Private Partnership as an Effective Instrument for 
Supporting the Innovation System of Ukraine (Republic of Poland, University 
of Bielsko-Biala)  

6. Shopov D, Angelov A. Fiscal policy reforms and mechanisms of debt 
management in the European Union in terms of the European sovereign debt 
crisis (Republic of Bulgaria, D. A. Tsenov Academy of Economics). 

7. Stefanov Tsanko. Economic management at a regional level in the region of 
Veliko Tarnovo(Republic of Bulgaria, University of Veliko Tarnovo). 

8. Бабенко В. О. Інформаційні технології у глобальній системі міжнародної 
торгівлі (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)  

9. Богатирьова Є. М. Оцінювання ефективності фіскальної політики 
України (Одеський національний економічний університет). 

10. Валігура В. А. Архітектоніка фіскального простору держави 
(Тернопільський національний економічний університет). 

11. Васютинська Л. А. Фінансова глобалізація та її вплив на соціально-
економічний розвиток держави (Одеський національний економічний 
університет). 
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12. Великсар Т. І. Соціальна складова державної фінансової політики 
України: сучасний стан (Одеський національний економічний 
університет). 

13. Гейко Л. М. Методологічний аспект оцінки конкурентоспроможності 
регіонів (Одеський національний економічний університет). 

14. Горбаченко С. А. Особливості реалізації інвестиційних проектів у 
портовому господарстві (Одеський національний економічний 
університет). 

15. Горин В. П. Бюджет участі як інструмент управління фінансовими 
ресурсами територіальних громад (Тернопільський національний 
економічний університет). 

16. Гургула Т. В. Формування профілю спроможної територіальної громади 
(ЛРІДУ НАДУ при Президентові України). 

17. Даниліна С. О. Нагромадження капіталу та його тенденції в Україні 
(Одеський національний економічний університет). 

18. Дюков В. П., Добровольская А. Н. Геймификация в CRM-системах 
(Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова). 

19. Єрмакова О. А. Феномен глобалізації в інноваційному розвитку регіонів 
(Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України). 

20. Жебчук Р. Л. Ринок праці Польщі та роль молоді у розвитку громади 
(Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича). 

21. Заяць О. І. Становлення та розвиток банківської системи України 
(Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» 
Львівський навчально-науковий інститут). 

22. Зборина И. М. Вопросы внешнеэкономической деятельности Белоруссии 
(Республика Беларусь, Полесский государственный университет). 

23. Іжко І. О. Інноваційна складова інформаційної економіки (Одеський 
національний економічний університет). 

24. Каражия Е. А. Визначення розміру плати за розміщення зовнішньої 
реклами у м. Одеса (Одеський національний економічний університет). 

25. Карпов В. А., Цуркан Н. В. Розробка стратегії економічного розвитку 
м. Чорноморськ до 2025 р. (Одеський національний економічний 
університет). 

26. Кобилецька О. Ф. Фiскальна aвтономiя як показник розвитку мiсцевих 
бюджетів (Одеський національний економічний університет). 

27. Копилова О. В. Демутуалізація фондових бірж як один із методів 
конкурентної боротьби у глобальному фінансовому середовищі 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). 

28. Котова І. М., Павлова Т. В. Інклюзивний розвиток національної 
економіки: глобальні тенденції (Одеський національний економічний 
університет). 

29. Коцюрубенко Г. М. Державні важелі впливу на фінансові ресурси 
домогосподарств (Одеський національний економічний університет). 
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30. Крушельницька Т. А. Трансформація стилю державно-управлінської 
діяльності  (ДРІДУ НАДУ при Президентові України). 

31. Кулікова Є. О. Адаптація зарубіжного досвіду системи пенсійного 
страхування в Україні (Одеський національний економічний університет). 

32. Курганська Е. І. Роль державного казначейства у формуванні фінансової 
бази держави (Одеський національний економічний університет). 

33. Кусик Н. Л., Багдікян С. В. Аналіз потенційних можливостей оплати 
послуг закладів вищої освіти Одеської області (Одеський національний 
університет ім. І.І. Мечникова). 

34. Куцик В. І., Кліпкова О. І. Особливості металургійної галузі як важливої 
сфери інтересів інтегрованих корпоративних структур (Львівський 
торговельно-економічний університет). 

35. Левченко О. А. Напрями підвищення ефективності функціонування 
фінансово-кредитного механізму забезпечення лізингових операцій в 
Україні (Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської 
справи»). 

36. Мартинюк І. В. Система адміністрування податків в Україні: сучасний 
стан та напрями удосконалення (Одеський національний економічний 
університет). 

37. Маршалок Т. Я. Фіскальні імперативи антициклічного регулювання 
економіки (Тернопільський національний економічний університет). 

38. Мельниченко О. А. Огляд передового світового досвіду в царині 
публічного управління дітородною діяльністю населення (Харківський 
національний медичний університет). 

39. Нікітченко О. О., Обнявко О. В., Чернишова Л. В. Перспективні 
напрями розвитку ринку меду в Україні (Одеський національний 
економічний університет). 

40. Олійник Н. М. Проблеми та перспективи у текстильній галузі України 
(Херсонський національний технічний університет). 

41. Осипов В. М. Планування соціально-економічного розвитку 
територіальних громад (Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України). 

42. Слатвінська М. О. Фіскальна політика України у контексті впливу на 
соціально-економічний розвиток держави (Одеський національний 
економічний університет). 

43. Стефанюк С. Б. Овердрафт як один із видів короткострокового 
кредитування (ЛУ ДВНЗ “Університет банківської справи”). 

44. Супруненко С. А. Корпоративна взаємодія в податковому плануванні 
(Університет державної фіскальної служби України). 

45. Твердохліб О. В. Проблеми державного управління лісами в Україні 
(Українська асоціація деревообробного обладнання). 

46. Тріпак М. М., Шевчук Н. С., Топорівська Я. В. Прагматика інклюзивної 
економіки в Україні (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 
соціально-економічний коледж). 
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47. Хамініч С. Ю. Концепція інноваційного маркетингу у формуванні 
стратегії економічного розвитку національної економіки (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара).  

48. Хомутенко А. В. Деякі аспекти планування фінансово-господарської 
діяльності підприємств державного сектору економіки (Одеський 
національний економічний університет). 

49. Шаталова Л. С. Феномен економічної самодостатності регіону 
(Одеський національний економічний університет). 

50. Швайко М. Л. Сучасні тенденції бюджетної політики України 
(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). 

51. Янковий В. О., Лозінський Р. С. Застосування динамізованої виробничої 
функцій у прогнозуванні кон’юнктури ринку металургійної продукції 
України (Одеський національний економічний університет). 

52. Яцунська О. С. Імплементація МСФЗ як чинник підвищення 
інвестиційної привабливості регіонів України (Одеський національний 
економічний університет).  
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СЕКЦІЯ 2.  ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-
СЕРЕДОВИЩА 

 
13.00-15.30, 217 ауд. 

 
КЕРІВНИК: Ковальов Анатолій Іванович 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, 
права та управління бізнесом Одеського національного економічного 
університету 

 
СЕКРЕТАР: Сілічева Наталія Євгенівна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, права та 
управління бізнесом Одеського національного економічного 
університету  

 
 

1. Bereza Jan. Agricultural cooperatives: the role and features of activities in 
Poland (Poland, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 

2. Khmel Olga. Development of the banking system in the Republic of Belarus 
(Republic of Belarus, Polessky State University). 

3. Kraeva V., Borisov Ts. Analysis of mobile business in Bulgarian hotels 
(Republic of Bulgaria, D.A. Tsenov Academy of Economics). 

4. Блюмська-Данько К. В. Планування маркетингової діяльності аграрних 
підприємств (Сумський національний аграрний університет). 

5. Васильев В. П. Підприємництво у сфері сталого зеленого туризму: 
планування та кращі практики (ГО «Спілка сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні»). 

6. Вовченко А. О. Доцільність відкриття центрів надання послуг освіти для 
дорослих в об’єднаних громадах (Одеський національний економічний 
університет). 

7. Волкова О. Г. Фінансові аспекти розбудови підприємницького 
середовища (Одеський національний економічний університет). 

8. Гончар О. І. Управління фінансовим потенціалом промислових 
підприємств (Хмельницький національний економічний університет). 

9. Гончаренко О. М. Формування фінансової стратегії підприємства 
(Одеський національний економічний університет). 

10. Данько Ю. І. Забезпечення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств (Сумський національний аграрний університет). 

11. Дерій В. А. Облік і контроль за цільовим використанням фінансових та 
кредитних ресурсів підприємств (Тернопільський національний 
економічний університет) 

12. Доброва Н. В. Напрямки формування сприятливих умов розвитку 
підприємницького середовища в регіоні (Одеський національний 
економічний університет). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiKoPOX_dHdAhWM1ywKHfQjBX8QFjAKegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uek.krakow.pl%2Fpl%2Faktualnosci.html%2C%2C0%3Avw%3A1620&usg=AOvVaw1WcDIC3cYJwGhs7bcZhpf1


10 

13. Домбровська С. О. Науково-методичні підходи до побудови системи 
управління структурою капіталу підприємства (Одеський національний 
економічний університет). 

14. Доценко О. В. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційно-
інвестиційної діяльності: міжнародний і вітчизняний досвід (Одеський 
національний економічний університет). 

15. Дроздова О. Г. Обліково-аналітичні аспекти управління дебіторською 
заборгованістю (Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету). 

16. Дубовик О. Ю. Податкове навантаження на бізнес в Україні (Одеський 
національний економічний університет). 

17. Ігнатовський О. Прогнозування перспектив розвитку бізнес-середовища 
в аграрній сфері (Одеський національний економічний університет). 

18. Кир'язова Т. О. Особливості розвитку промислового малого 
підприємництва в Україні (Одеський національний економічний 
університет). 

19. Кічук Н. В. Основні тенденції розвитку соціального підприємництва в 
Україні (Одеський національний економічний університет). 

20. Ковальов А. І. Можливості державної підтримки бізнес-середовища на 
рівні об’єднаних територіальних громад (Одеський національний 
економічний університет). 

21. Крижановський. В. Сприяння розвитку підприємницького середовища в 
об’єднаних територіальних громадах як напрям діяльності агенції 
регіонального розвитку (Агенція економічного розвитку «PPV 
Knowledge Networks»). 

22. Кудлацький Я. Можливості грантового фінансування проектів розвитку 
підприємницького середовища в об’єднаних територіальних громадах 
(Київська школа економіки). 

23. Лазарєва О. В. Стратегічний вектор розвитку сільських територій 
(Чорноморський національний університет імені Петра Могили). 

24. Лежан М. М. Шляхи і методи підвищення ефективності овердрафту як 
короткострокового кредиту для суб’єктів господарювання (Львівський 
навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»). 

25. Литвиненко Т. М. Планування розвитку підприємництва на державному 
рівні (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 

26. Лоханова Н. О. Реформування корпоративної звітності: проблеми і 
перспективи (Одеський національний економічний університет). 

27. Луценко І. С. Механізм оподаткування суб’єктів малого підприємництва 
(Одеський національний економічний університет). 

28. Маркітан О. С. Чинники невдач у процесі впровадження бізнес-ідей 
(Одеський національний економічний університет). 

29. Однолько В. О. Формування стратегії розвитку підприємств торгівлі в 
умовах Євроінтеграції (Одеський національний економічний 
університет). 



11 

30. Осинська О. Б. Державна підтримка підприємницького середовища в 
умовах соціально-орієнтованої економіки (Львівський торговельно-
економічний університет). 

31. Осипова М. М. Розвиток плодоовочевого сектору економіки України: 
стан та перспективи (Одеський національний економічний університет). 

32. Перерва П. Г. Технологічно-управлінські підходи до управління 
виробництвам в умовах кооперації (Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут"). 

33. Подвальна Н. Е. Деякі питання щодо оцінки ефективності діяльності 
готельного господарства (Одеський національний економічний 
університет). 

34. Рассадникова С. І. Усовершенствование экономической оценки качества 
городской природной среды (Одесский региональный институт 
Государственного управления, Национальна академия государственного 
управления при Президенте Украины). 

35. Репушевська Ю. О. Роль бізнес-середовища в успішності ефективного 
функціонування підприємства (Одеський національний економічний 
університет). 

36. Сілічєва Н. Є. Виявлення кризової ситуації на підприємствах на основі 
«Дью-Ділідженса» (Одеський національний економічний університет). 

37. Скляр Д. В. Сучасні особливості організації бізнес-процесів на 
підприємстві (Одеський національний економічний університет). 

38. Скрипчук П. М. Проблеми менеджменту природокористування та 
природоохоронної діяльності в умовах глобалізації (Національний 
університет водного господарства та природокористування). 

39. Сментина Н. В. Пошук резервів розвитку бізнес-середовища в 
добровільно об’єднаних територіальних громадах (Одеський 
національний економічний університет). 

40. Степанюк Н. А. Оцінка антикризового управління національною 
економікою України під впливом процесів децентралізації (Рівненський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти). 

41. Стукало Н. В. Закордонний досвід державного антикризового 
регулювання банківського сектору економіки (Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гончара). 

42. Троян В. І. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор сталого 
розвитку компанії (Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова). 

43. Фіалковська А. А. Вартісно-орієнтованні показники як індикатори 
кризових явищ у бізнесі (Одеський національний економічний 
університет). 

44. Цуканов О. Ю., Обнявко О. В., Чебан О. М. Етичні аспекти розвитку 
облікової системи підприємств (Одеський національний політехнічний 
університет). 
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45. Черчик Л. М. Соціально-психологічні аспекти менеджменту в умовах 
нестабільної ситуації на підприємстві (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). 

46. Шарко М. В. Інноваційна діяльність промислових підприємств в умовах 
динамічних змін зовнішнього середовища (Херсонський національний 
технічний університет). 

47. Шикіна О. В. Тенденції розвитку готельних мереж в Україні (Одеський 
національний економічний університет). 

48. Яковлєв А. І. Формування корпоративного лідерства на основі економіки 
знань та інноваційної діяльності (Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут»). 
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СЕКЦІЯ 3.  ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 
СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 

 
10.00-12.30, 308 ауд. 

 
КЕРІВНИК: Сментина Наталія Валентинівна 

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки, права 
та управління бізнесом Одеського національного економічного 
університету 

 
СЕКРЕТАР: Репушевська Юлія Олександрівна  

кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки, права та 
управління бізнесом Одеського національного економічного 
університету  
 
 

1. Kornatowski Robert Creating a waste management cluster: benefits, legislative 
opportunities and risks (Republic of Poland, Director of the project "Cluster of 
Waste Management and Recycling, Warsaw). 

2. Вагіна Н. С. Особливості правової охорони торговельних марок 
(Одеський національний економічний університет). 

3. Величко Н. Г. Впровадженням нових бізнес-ініціатив на місцевому рівні: 
можливості нормативно-правового поля (ГО «Подільська агенція 
регіонального розвитку»). 

4. Дейнега З. В. Особливості охорони авторських прав в мережі Інтернет 
(Одеський національний економічний університет). 

5. Демирова М. Д. Захист прав інтелектуальної власності на знаки для 
товарів і послуг (Одеський національний економічний університет). 

6. Демченко Л. О., Ткачук А. С. Особливості правової охорони творів 
архітектури як об’єктів авторського права (Одеський національний 
економічний університет). 

7. Желюк Т. Л. Інституційне забезпечення структурних трансформацій у 
національній економіці (Тернопільський національний економічний 
університет). 

8. Клєвцєвич Н. А. Особливості нормативно-правого регулювання 
державно-приватного партнерства в ЖКГ України (Одеський 
національний економічний університет). 

9. Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. Зарубіжний досвід правового 
регулювання вторинного використання відходів (Інститут економіки 
промисловості НАН України). 

10. Маринчак Є. С. Особливості податково-правового статусу самозайнятих 
осіб (м. Київ). 

11. Науменко М. О. Кусик Н. Л. Правові підстави здійснення 
підприємницької діяльності в неприбуткових організаціях (Одеський 
національний університет ім. І. І. Мечникова). 
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12. Райлян О. Г. Закон про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю: зміни. новели та ризики (Одеський національний 
економічний університет). 

13. Решетник К. С. Особенности правовой охраны коммерческой тайны в 
Украине ((Одесский национальный экономический университет). 

14. Смірнова О. М. Домінанти культури оподаткування як основа 
ефективного податкового регулювання економіки (Науково-дослідний 
інститут фінансового права Університету Державної фіскальної 
служби України). 

15. Старченко А. Ю. Правове регулювання протидії рейдерству в системі 
функціонування єдиних державних реєстрів (Одеський національний 
економічний університет). 

16. Степанов С. В. Проблеми визначення місця та ролі третейських судів у 
державному механізмі (Одеський національний економічний 
університет). 

17. Стоцько З. Б. Сервісні центри громади: законодавча підтримка місцевих 
ініціатив (Західноукраїнський ресурсний центр). 

18. Ткачук А. С., Лавриченко А. В. Особенности использования 
музыкальных произведений в гостиницах (Одесский национальный 
экономический университет). 

19. Хетагурова Д. О. Етапи створення бренду (Одеський національний 
економічний університет). 

20. Хусаінов Р. В. Нормативно-правове регулювання взаємовідносин 
державного та приватного секторів у сфері Вищої освіти (Київський 
національний лінгвістичний університет). 

21. Шаламай Т. О. Захист авторського права в мережі інтернет (Одеський 
національний економічний університет). 

22. Швидка І. В. Підтримка розвитку підприємницького середовища на 
місцевому рівні (Одеська міська рада). 
 



15 

ДЛЯ НОТАТОК 


