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* НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ Розглянуто та схвалено на засіданні
кафедри економіки підприємств,
протокол №_ від _ березня 2012р.

ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ ПРОБЛЕМ ТА
ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
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(керівники інституту, кафедри, організатори конкурсу;
викладачі; керівники науково-дослідних робіт; співробітники кафедри)
Акуленко В.Л., Пепеляєв І.О., Павленко Ю.Є., Старовойт О.В.,
Полончук В.О., Ісакова І.В., Пригара І.О., Мамчук І.В.,
Новикова І.В., Барна П.В., Муха Л.В.
ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ
Голова:

Збірник рефератів
студентських науково-дослідних робіт (НДР)
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Заступники голови:
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Шевченко Тетяна
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Пилипенко Дарья
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– студентка гр. Е-81 Ш, ШІСумДУ
– студент гр. Е-91 Ш, ШІ Сум ДУ
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Інформаційна збірка містить реферати звітів студентських
науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний
кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною
комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му етапі конкурсу –
підсумковому семінарі кафедри 29 березня 2012 року.
До розгляду пропонуються результати наукових досліджень
студентів Шосткинського інституту Сумського державного
університету (ШІ Сум ДУ), Конотопського інституту Сумського
державного університету (КІ Сум ДУ), які навчаються за
спеціальностями:
"Економіка
підприємства",
"Фінанси",
"Менеджмент організацій", "Маркетинг", "Товарознавство і
комерційна діяльність", "Економіка та управління", а також учня
ШНВК: спеціалізованої школи І-ІІ ступенів – ліцея м. Шостки.
Збірка розрахована на науково-педагогічних працівників,
викладачів ВНЗ, вчителів шкіл, молодих науковців, студентів
навчальних закладів міста і учнів середніх шкіл та усіх, кого цікавить
стан і особливості соціально-економічного, суспільно-гуманітарного,
культурного розвитку України та регіонів, методологія наукової
творчості, технологія наукових досліджень, а також методи
розв'язання проблем в економіці, освіті, культурі і загалом у
суспільстві. Вона охоплює актуальні наукові напрями: економічні та
соціально-економічні науки, а також науково-методичні проблеми
освіти.
Оригінали звітів про НДР зберігаються на кафедрі економіки
підприємств (ШІ Сум ДУ, корпус 3, 2-й поверх, ауд. 204), а також в
науковій бібліотеці ШІ Сум ДУ (корпус 3, 3-й поверх) і відкриті для
ознайомлення зацікавленим особами.

⊗ Шосткинський інститут Сумського державного
університету, 2012
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валютних коливань на економічне зростання в Україні
Довга Любов Електронні гроші та перспективи їх розвитку в
Україні
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Передмова
Керуючись метою залучення обдарованої молоді до
дослідницької діяльності, ознайомлення з методами наукового
пошуку та обробки отриманих результатів, підвищення інтересу
студентів та учнівської молоді до вивчення і подолання реальних
проблем
суспільства, науково-педагогічний колектив кафедри
економіки підприємств вже вшосте проводить конкурс
студентських
науково-дослідних
робіт(НДР).
Результати
проведення кафедрального конкурсу щорічно публікуються у
спеціалізованій збірці рефератів НДР.
Світова практика університетської підготовки фахівців
переконливо свідчить, що раннє залучення молоді до наукової
діяльності сприяє підвищенню фахової спроможності та посиленню
конкурентоздатності випускників, які виходять зі стін навчальних
закладів. Отже, поєднання навчальної та наукової діяльності,
зокрема, у формі самостійного виконання досліджень за обраним
тематичним напрямом та публічного захисту отриманих
результатів, ставить за мету поглиблення фахової підготовки
магістрів, спеціалістів, бакалаврів через системно спрямований
розвиток їх творчих здібностей. Саме тому досвід участі у
змагальному науковому заході, яким є конкурс студентських науководослідних робіт, виступає в якості своєрідного творчого та
аналітичного фундаменту, що стане в нагоді майбутньому
економісту, фінансисту, менеджеру, маркетологу у подальшій
практичній діяльності. Відрадно, що студенти з цікавістю
ставляться до проведення конкурсу, приймають активну участь в
його підготовці та організаційному вдосконаленні.
Відтак, наш кафедральний конкурс, започаткований в процесі
творчої співдружності викладачів і студентів, вже став і доброю
традицією і помітною подією у науковому житті кафедри. Завдяки
участі у ньому студенти мають реальну змогу перетворюватися у
сформовану творчу особистість, яка здатна не лише пасивно
орієнтуватися в океані знань, а й самостійно створювати та
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популяризувати нові знання, які, сподіваємось, будуть корисні
суспільству, фахово презентувати себе на сучасному ринку праці.
Отже, популяризація наукової творчості нашої талановитої
молоді через збірку «Реферати НДР», яка щорічно ось вже шостий
рік виходить як наслідок проведеного конкурсу, має на меті
інформувати громадськість про стан речей у пріоритетних сферах
діяльності молодих науковців, про наукове життя кафедри, про
рівень наукових результатів студентських робіт, про нові напрямки
досліджень, про персональні творчі здобутки студентів ШІ Сум
ДУ, КІ СумДУ і ХТК ім. І.М. Кожедуба, а також учнівської молоді
нашого міста. Наукова інформація,
представлена в збірці у
реферативному вигляді, може бути корисною студентам вищих
навчальних закладів, учням шкіл, аспірантам, здобувачам наукових
ступенів, викладачам, а творчо зорієнтованих студентів
представлені в збірці матеріали можуть надихнути на нові
дослідницькі напрямки, наукові теми, пошукові ідеї, практичні
розробки. Більш того, сподіваємось, що все це стане певним
каталізатором майбутньої творчої активності наших випускників.
Впевнені, що студентський науковий конкурс кафедри
економіки підприємств і надалі буде традиційними, сприятиме
зростанню інтересу молоді до дослідницької праці та жаги до світу
знань і умінь, а тому займатиме чинне місце у науковому житті
кафедри, залишатиметься одним з основних етапів підготовки
студентів до розв’язання складних життєвих завдань і проблем.
Щиро сподіваємось, що участь студентів у конкурсі стане для них
джерелом творчого натхнення, найвищих навчальних та наукових
досягнень і віри в себе!

З повагою, науково-педагогічний колектив
кафедри, організаційний комітет конкурсу
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ЛІТОПИС ПОСТУПУ
Стислі підсумки конкурсу студентських НДР 2011 року:
У 2011 році на конкурс подано 11 науково-дослідних робіт
(НДР), з яких:
роботи студентів Шосткинського інституту Сумського
державного університету (ШІ Сум ДУ)
– 6 НДР;
роботи студентів Конотопського інституту Сумського
державного університету (КІ Сум ДУ)
– 2 НДР;
роботи студентів Шосткинського хіміко-технологічного
коледжу ім. І.М. Кожедуба (ШХТК)
– 2 НДР;
роботи учнів загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 м. Шостки
– 1 НДР.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ НДР

За підсумками проведення конкурсу (1-й етап – дослідження, складання та
анонімна експертиза звітів про НДР; 2- й етап – захист НДР на відкритому
науковому семінарі кафедри), а також на підставі аналізу результатів за ступенем
відповідності робіт об'єктивним критеріям ("Положення про конкурс
студентських НДР", 6.11.2006 р.) експертна комісія визначила найкращі роботи і
переможців конкурсу.

2012 рік
У 2012 році на конкурс

подано 11 науково-дослідних

робіт (НДР), з яких:


роботи студентів Шосткинського інституту Сумського
державного університету (ШІ Сум ДУ)



– 7 НДР;

роботи студентів Конотопського інституту Сумського
державного університету (КІ Сум ДУ)

– 3 НДР;

 робота учня ШНВК: спеціалізована школа І-ІІ ступенів –
ліцей м. Шостки
– 1 НДР.
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Переможці конкурсу 2011 року
І місце: Лєтуновська Маргарита, ШІСумДУ, гр. Е-71 Ш
«Біопаливо – альтернативне джерело енергоресурсів»
ІІ місце: Плацинда Сергій, Сальник Надія, ШІСумДУ, гр.
Е-71 Ш
«Обгрунтування необхідності застосування системи
економічного менеджменту в сфері використання ГМО»
ІІ місце: Копєйко Оксана, ШІСумДУ, гр. Е-81 Ш
«Покращення рівня життя українцев – справа молоді»
ІІІ місце: Пилипенко Валентина, Ліпатова Ганна, гр. Е81 Ш
«Біодеградуюча
упаковка
–
безпечна
упаковка
майбутнього»
ІІІ місце: Редкач Світлана, ШІСумДУ, гр. Е-81 Ш
«Оплата праці та соціальні гарантії забезпечення рівня
життя населення»
ІІІ місце: Андрєєва Марина, загальноосвітня школа І-Ш
ступенів № 4 м.Шостка,
« Диференціальне та інтегральне числення в економіці»
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РЕФЕРАТИ НДР 2012 РОКУ
Звіт про науково-дослідну роботу
«Дослідження умов перетворення індустріального парку
«Свема» в успішний інвестиційний проект»
Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського
державного університету, гр. Е – 81Ш Копєйко Оксана
Науковий керівник: доцент кафедри економіки підприємств
ШіСумДУ, кандидат технічних наук Павленко Ю.Є.
Рукопис закінчено 5 березня 2012 р.
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР : 24 с., 9 рис., 2 табл., 1 додаток, 13 джерел.
Актуальність роботи. У Сумській області, як у цілому в
Україні, дуже актуальним на сьогодні є питання ефективного
використання територій промислових підприємств, які не змогли
адаптуватися до нових умов господарювання та не мають перспектив
для відновлення виробничого потенціалу. Виробничі потужності
таких підприємств, а також їх території, вільні від забудови, можуть
бути використані для створення індустріальних(промислових) парків.
Згідно з Державною цільовою Програмою такий парк буде створений
у м. Шостка на території ВАТ «Акціонерна компанія«Свема». Проте,
внаслідок відсутності досвіду створення індустріальних парків в
Україні, в області, реалізація такого проекту пов’язана з великими
проблемами, ризиками, загрозами, які можуть поставити під сумнів
успішність розбудови такого об’єкту. Тому дуже актуальним є
дослідження умов успішного старту і реалізації інноваційного
проекту.
Об’єкт дослідження – інвестиційний проект «Індустріальний
парк «Свема».
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Предмет дослідження – основні ризики та ключові погрози
існуванню та розвитку індустріального парку «Свема», які можуть
виявитися в процесі впровадження його в життя.
Мета роботи – дослідження зарубіжного досвіду активізації
економічного розвитку на основі організації спеціальних
інноваційних кластерів, аналіз і оцінка ефективності функціонування
попередніх форм індустріально-технологічних утворень в Україні та
визначення умов, які необхідно створити для успішної реалізації
інвестиційного проекту індустріальний парк «Свема».
Методи дослідження – статистичний аналіз даних, системний
аналіз джерел, порівняльний аналіз, моделювання, узагальнення,
графічна інтерпретація.
Результати дослідження.
В роботі досліджена проблема перетворення території та
інфраструктури колишнього виробничого об’єднання «Свема» в
успішний інноваційно-інвестиційний проект, мета якого полягає в
забезпеченні збереження висококваліфікованих кадрів; підвищенні
ділової активності у м. Шостці; підвищенні привабливості освіти і
наукової діяльності; комерціалізації науково-дослідних розробок;
збільшенні кількості фірм та компаній, розширення спектру їх послуг
та комерційне освоєння нових ідей і винаходів, результатів
прикладних і фундаментальних наукових досліджень; залученні
інвестицій; створенні 30 нових підприємств; створення 10 тис. нових
робочих місць;
Робота складається з 2-х розділів, вступу, висновків та додатків.
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено стан
проблеми, актуальність теми, мету, задачі. Ідентифіковано проблеми,
що потребують уваги.
У першому розділі розглянуті теоретичні питання, що
стосуються використання спеціальних відокремлених економічних
утворень для розвитку регіонів, систематизовано історичні аспекти їх
становлення, проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід
використання спеціальних економічних зон (СЕЗ) і територій
пріоритетного розвитку (ТПР), досліджена ефективність діяльності
таких зон. Показано, що за розглянутий час (1991-2011 р.р.)
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повноцінного виконання найважливіших складових мети створення
СЕЗ не досягнуто. Зокрема, залишились актуальними питання
економічності СЕЗ і ТПР та їх доцільності.
У другому розділі досліджені необхідні та достатні умови
успішної реалізації інвестиційного проекту «Індустріальний парк
«Свема», розроблена загальна концепція та методологічні засади
дослідження, зокрема, запропоновано до використання комплекс
діагностичних моделей, який дозволяє виявляти основні ризики
проекту та ключові погрози як до початку, так і підчас його реалізації.
Змодельована «траєкторія успіху» інноваційного проекту, а також
спрогнозовані ймовірні сценарії перебігу подій з впровадження
проекту.
Висновок
містить економічну та соціальну оцінку
результатів проведеного дослідження, а також конструктивні
пропозиції щодо забезпечення успішності інвестиційного проекту
«Індустріальний парк «Свема».
Наукова новизна роботи – розроблена система оцінки
модельованої складної системи (СС), яка надає системне бачення
ризиків, погроз та комплексних проблем, що можуть призвести до
уповільнення реалізації проекту.
СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК,
ЕФЕКТИВНІСТЬ
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Звіт про науково-дослідну роботу
«Особливості сучасного стану та розвиток
газотранспортної системи України»
Автор: студентки Шосткинського інституту Сумського
державного університету, гр. Е – 01Ш Убогович Яна та Лустова Ганна
Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств
Мамчук І.В.
Рукопис закінчено 7 березня 2012 р.
РЕФЕРАТ
Актуальність теми. Проблеми газового питання України з
іншими країнами завжди знаходились у центрі уваги незалежних
експертів з паливно-енергетичного комплексу. І сьогодні пошук
ефективних механізмів раціонального використання різних
енергетичних носіїв є одним із найбільш актуальних напрямів
досліджень. Особливо важливими є дослідження, що стосуються
економічної оцінки ресурсів нафти і газу, оскільки Україна належить
до енергодефіцитних держав, а нафта і газ на даний час є основними
енергоносіями. Вочевидь, вартість цих обмежених ресурсів
зростатиме відповідно до підвищення їх дефіцитності, і боротьба за
володіння, доступ до них є найважливішою складовою сучасної
геополітики. Це відбувається через значне посилення конкуренції між
країнами-експортерами енергоносіїв за дозвіл на пошуки і освоєння
нових запасів нафти і газу.
У таких умовах важливе значення має пошук інноваційних
ринкових
інструментів
збалансованого
управління
надрокористуванням стосовно запасів нафти і газу та належного
управлінського супроводу функціонування нафтогазових компаній. А
для цього необхідно використовувати альтернативні джерела енергії,
позбутися високих втрат по всьому ланцюжку «видобутоктранспортування-зберігання-розподіл-використання» і кардинально
зменшити споживання газу в Україні. Тому, що сучасний стан
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газового сектору України характеризується надвисокою залежністю
від імпорту природного газу, ускладненою відсутністю можливостей
диверсифікації поставок, монополізмом на внутрішньому ринку,
викривленою ціновою політикою і низьким рівнем інвестицій в
розвиток газової галузі.
Мета і завдання дослідження. Метою науково-дослідної
роботи є удосконалення вирішення газової проблеми та раціональне
використання газу.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:
– розкрити сутність і особливості економічної категорії
„газотранспортної системи України”;
– проаналізувати і узагальнити теоретичні підходи до
економічної оцінки газотранспортної системи з метою вироблення
досконаліших методологічних підходів;
– виявити існуючі резерви та шляхи підвищення ефективності
використання газу в Україні.
Використана методика дослідження. Наукова робота
ґрунтується на використанні методів теоретико-методологічних
основах та альтернативах використання газу для України.
Загальна
характеристика
наукової
роботи.
Робота
складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної
літератури і 3 додатки. Матеріал викладений на 26 сторінках
машинописного тексту. Ілюстрації включають 11 рисунків. У
бібліографії подано 10 наукових джерел.
У вступі проблеми газового питання України з іншими
країнами завжди знаходились у центрі уваги незалежних експертів з
паливно-енергетичного комплексу.
У першому розділі розглядаються: характеристика сучасного
стану та розвиток газотранспортної системи України; структура
споживання, імпорт, експорт природного газу; розміри втрат газу при
транспортуванні; видобуток природного газу за межами України;
характеристика сучасного стану та розвиток газотранспортної
системи; забруднення навколишнього середовища;
У другому розділі альтернативи використання газу; заміщення
рідкого моторного палива стиснутим газом; використання стиснутого
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природного газу у якості моторного палива у сільському
господарстві; пропозиції використання скрапленого газу (пропанбутану) у якості моторного палива; запаси газу в Україні та рівень
його використання;
У висновку головні причини низької ефективності системи
державного управління газового сектора,
головні недоліки
державного управління газовим сектором.
ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧА СТАНЦІЯ,
ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНІ
АГРЕГАТИ,
СТИСНЕННЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ
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Звіт про науково-дослідну роботу
«Проблемні аспекти та перспективи розвитку лісової галузі»
Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського
державного університету, гр. Е – 81Ш Редкач Світлана
Науковий керівник: старший викладач кафедри економіки
підприємств, кандидат філософських наук Старовойт О.В.
Рукопис закінчено 23 лютого 2012 р.
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 28 с., 6 мал., 5 табл., 1 додаток, 16 джерел.
Лісове господарство – важлива галузь національної економіки
України, яка є основним джерелом постачання цінної деревини,
технічної сировини для будівельної, промислової, фармацевтичної
галузей, харчових продуктів природного походження тощо. Лісові
ресурси є важливим регулятором стабільності екологічної рівноваги
навколишнього середовища, а також головним джерелом біологічно
активного кисню в атмосфері та основним поглиначем вуглекислого
газу і пилу. Тому вирішення проблем функціонування лісового
комплексу нашої держави є надзвичайно актуальним для сучасної
економіки.
Об’єкт дослідження – значення та використання лісових
ресурсів України.
Предметом дослідження є сутність і конкретні процеси
лісокористування і лісовідтворення на сучасному етапі розвитку.
Мета роботи полягає у здійсненні аналізу сучасного стану
діяльності лісової галузі України з метою встановлення напрямів
удосконалення для подальшого ефективного її функціонування.
Методи досліджень – збір інформації, системний аналіз,
структурно-функціональний метод, за допомогою якого було
досліджено функціональне використання лісових ресурсів та
розглянуто шляхи його покращення.
Конкурс студентських НДР «Наукові дослідження молоді проблем та перспектив інвестиційноінноваційного розвитку соціально-економічних систем», ШІ СумДУ-2012

18

Результати дослідження.
Робота складається зі вступу, трьох частин та висновків.
В першій частині розглядається особливість розвитку лісової
галузі на сучасному етапі; розкривається роль та важливість лісу в
розвитку України, а також розкриваються передумови розвитку
лісової галузі.
В другій частині показана загальна характеристика лісових
ресурсів, аналізується нерівномірність лісистості України по
областям, приводиться порівняльна таблиця лісистості країн Європи.
Проаналізовано ефективність використання лісових ресурсів в країні,
а саме користування ресурсами, статистика рубок та відтворення лісів
за регіонами за 2010 рік, показані причини загибелі лісових ресурсів.
В третій частині розглядаються підходи до відтворення лісів
та пропонуються шляхи вдосконалення розвитку лісової галузі.
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА ГАЛУЗЬ, ЛІС,
РЕСУРСИ,
ЛІСИСТІСТЬ,
ВІДТВОРЕННЯ
ЛІСІВ,
НАСАДЖЕННЯ.

ЛІСОВІ
ЛІСОВІ
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Звіт про науково-дослідну роботу
«Водні ресурси та їх раціональне використання на виробництві»
Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського
державного університету, гр.Е-81Ш Гончаренко Валентина.
Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємства
Пригара І.О.
Рукопис закінчено 22лютого 2012р.
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аналіз раціонального використання води до впровадження і після
впровадження оборотної системи водопостачання, розрахунок
коефіцієнтів раціонального використання води та оборотності.
У 3-му розділі запропоновано шляхи покращення використання
водних ресурсів.
ВОДНІ РЕСУРСИ, БЕЗВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ, СТІЧНІ ВОДИ,
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ, БЕЗВІДХОДНІ ПРОЦЕСИ.

РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: с.26, табл.2, рис.4, джерел-16.
Об’єкт дослідження - водні ресурси на підприємстві
Тема даного дослідження є «Водні ресурси та їх раціональне
використання на виробництві» дана тема є дуже актуальною у наш
час.
Вода є природнім ресурсом, який використовується у
виробництві для виготовлення певної продукції. З розвитком
цивілізації підприємства споживають все більше чистої води, що
негативно впливає на навколишнє середовище. Воду на
підприємствах використовують нераціонально, через застарілі
технології. Неякісне очищення промислових стічних вод призводить
до забруднення водойм, вода яких не використовувалась у
виробництві. Це може призвести до дефіциту водних ресурсів.
Подолати цю проблему можливо завдяки впровадження на
виробництво
ресурсозберігаючих технологій з безвідходними
процесами.
Завданням роботи є визначення напрямків раціонального
використання водних ресурсів.
Дана наукова робота складається з трьох частин:
У 1-му розділі проводиться аналіз використання водних ресурсів
в Україні, їх охорона та раціональне використання.
У 2-му розділі розглядаються методи очищення води та
безвідходні технологічні процеси, а також проводиться економічний
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Звіт про науково-дослідну роботу
«Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку України
через створення технопаркових конструкцій як фактора підвищення
конкурентоспроможності регіону»
Автор:
студент
Шосткинського
інституту
Сумського
державного університету, гр.Е-81Ш Жирний Вадим.
Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємства
Мамчук І.В.
Рукопис закінчено 5 березня 2012р.
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 30 с., 2 рис., 6 табл., 6 формул., 15джерел, 4
додатки.
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У першому розділі проаналізовано стан інноваційноінвестиційного розвитку України; проведений аналіз результатів
діяльності технопаркових конструкцій на території держави та
виявлені основні пріоритетні напрямки інноваційно-інвестиційного
розвитку в регіоні.
В
другому
розділі
проведена
методична
оцінка
конкурентоспроможності потенціалу технопаркових конструкцій в
регіоні; доведена доцільність підвищення конкурентоздатності
регіону через створення на його території
нових ефективних
інноваційних структур, виявлені стратегічні напрями діяльності
держави щодо підвищення конкурентоспроможності регіону.
У висновку підводиться підсумок проведеної науково-дослідної
роботи на основі отриманих результатів і зазначається необхідність
створення технопаркових конструкцій як фактора підвищення
конкурентоспроможності регіону.

Актуальність роботи полягає в тому, що в наш час в усьому
світі пріоритетними стають галузі, пов'язані з інноваційними
продуктами та високими технологіями, впровадження яких дозволяє
країнам різко збільшити соціально-економічний потенціал, а сучасні
інноваційні структури відіграють одну з головних ролей у даних
процесах.
Мета роботи - удосконалення інноваційно-інвестиційного
розвитку України на сучасному етапі за допомогою підвищення
конкурентоспроможності технопаркових конструкцій в регіоні.
Загальна
характеристика
науково-дослідної
роботи.
Структура
науково-дослідної
роботи
обумовлена
логікою
дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку
використаних літературних джерел, додатків. Робота викладена на 30
сторінках машинописного тексту та містить 2 рисунки, 6 таблиць, 6
формул та 4 додатки. Список використаних літературних джерел
становить 15 найменувань.
У вступі вказується актуальність, мета, об’єкт, предмет
дослідження та наукові методи, що використовувались у науководослідній роботі.

ІННОВАЦІЙНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ПОТЕНЦІАЛ,
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ТЕХНОПАРКОВІ КОНСТРУКЦІЇ
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Звіт про науково-дослідну роботу
«Маркетингова діяльність в умовах віртуального ринку»
Автор:
студент
Шосткинського
інституту
Сумського
державного університету, гр.Е-01Ш Сухих Богдан.
Науковий
керівник:
викладач
кафедри
економіки
підприємства, кандидат сільськогосподарських наук Муха Л.В.
Рукопис закінчено 22лютого 2012р.
Реферат
Звіт про НДР: 27 стор., 17 додатків, 12 джерела.
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Методи досліджень – абстракції, сходження від абстрактного
до конкретного з поєднанням аналізу й синтезу.
Отримані результати – Значущість сегментації ринку в
маркетингу - величезна. Дійсно, цілком марно звертатися до різних
груп споживачів з тими самими товарами.
Але Інтернет «всесвітньою павутиною». Його темпи такі, що навіть виникають
побоювання, чи зможе глобальна мережа витримати такий наплив. А
значить, Інтернет реклама з кожним днем стає доступною тисячам
нових відвідувачів, потенційних клієнтів і покупців
СТВОРЕННЯ
РЕКЛАМИ,
СУЧАСНЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ
МАРКЕТІНГУ,
РАЦІОНАЛЬНЕ
ВКЛАДЕННЯ
КАПІТАЛУ,
ОРГАНІЗАЦІЯ БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ.

Перелік ключових слів: формування нового ринку, створення
реклами,сучасне обґрунтуванняінтернет маркетингу, раціональне
вкладення капіталу, організація банерної реклами.
Актуальність даної теми полягає в необхідності вивчення
Інтернет як рекламного майданчика для оптимального вибору засобів
рекламування та їх ефективного використання.
Мета роботи – є виявлення структури комплексу Інтернеткомунікацій, дослідження специфічних рис його складових, рівня
розвитку в Україні та обґрунтування можливості, доцільності й
основних напрямків використання Інтернету як каналу рекламування,
які застосовуються для організації продажу продукції.
Об'єктом дослідження є Інтернет-простір як перспективна,
інноваційна майданчик рекламування товарів і послуг, а так само як
особливий канал поширення інформації. Предметом дослідження
виступають переваги і недоліки деяких видів Інтернет-реклами.
Завдання науково-дослідної роботи:
1. Показати роль маркетингу в Інтернет при реалізації ринкової
діяльності.
2. Ознайомитися з змістом і особливостями використання різних
видів реклами.
3. Аналіз маркетингу, що проводиться в Інтернет.
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Звіт про науково-дослідну роботу
«Трудоресурсна ситуація Сумської області»
Автор: студентка Конотопського інституту Сумського
державного університету, гр. Е – 01Ш Нежєнець Олена
Науковий керівник: викладач кафедри економіки та
управління КіСумДУ, Самусь Г.І.
Рукопис закінчено 1 березня 2012 р.
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ресурсів та наведені основні поняття. У другому розділі
проаналізовано сучасний стан трудових ресурсів Сумської області. У
третьому розділі визначені проблеми ринку праці та запропоновані
шляхи їх розв’язання.
ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ,
ЗАЙНЯТІ
ЕКОНОМІЧНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ,
БЕЗРОБІТНІ,
ЕКОНОМІЧНО НЕАКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ, РИНОК ПРАЦІ.

РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 30 с., 2 табл., 2 рис., 15 літературних джерел.
Мета наукової роботи є дослідити сучасний стан трудових
ресурсів області визначити шляхи їх максимально ефективного
використання в умовах переходу до ринкової економіки.
Відповідно до поставленої мети були визначені наступні
завдання:
-розглянути теоретичні основи вивчення трудових ресурсів;
-проаналізувати сучасний стан трудових ресурсів Сумської
області;
-визначити проблеми, що існують на ринку праці та
запропонувати шляхи їх розв’язання.
Об'єктом дослідження є трудові ресурси Сумської області.
Предметом дослідження є вивчення трудоресурсної ситуації
Сумської області.
В процесі дослідження використовувались наступні методи:
метод аналізу і синтезу, статистично-економічний, абстрактнологічний.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку
використаних джерел. У вступі розкрита актуальність даної теми для
сьогоднішнього етапу розвитку продуктивних сил, зазначені мета,
предмет, об’єкт та завдання дослідження. У першому розділі роботи
розглянуті теоретичні і методичні підходи до вивчення трудових
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Звіт про науково-дослідну роботу

Звіт про науково-дослідну роботу

«Фінансове забезпечення економічного зростання підприємств в
сучасних умовах»

«Підсумки десятиріччя: вплив валютних коливань на економічне
зростання в Україні»

Автор: студентка Конотопського інституту Сумського
державного університету, гр. М – 91к Сомок Оксана
Науковий керівник: доцент кафедри економіки та управління
КіСумДУ, кандидат економічних наук Прокопець О.В.
Рукопис закінчено 1 березня 2012 р.

Автори: студентки Шосткинського інституту Сумського
державного університету, гр.. Е – 91 Ш Копа Олена, Бруй Марина
Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств
Ісакова І. В.
Рукопис закінчено 27 лютого 2012 р.
РЕФЕРАТ

РЕФЕРАТ
Науково-дослідна робота складається з 30 сторінок, містить 4
таблиці, 6 рисунків та 43 літературних джерела.
В науковій роботі розглянуто проблеми фінансового
забезпечення економічного зростання суб’єктів господарювання в
сучасних умовах ведення бізнесу. Робота містить вступ, три розділи, в
яких послідовно розкриваються теоретичні, аналітичні аспекти
фінансового забезпечення діяльності підприємств, висновки та список
використаної літератури. В Заключному розділі запропоновано
методику прийняття рішення про вибір методу фінансування на
основі застосування моделі стійкого розвитку.
Мета роботи: розгляд, оцінка та розробка рекомендацій
відносно фінансового забезпечення економічного зростання
підприємств.
Об’єкт
роботи:
фінансово-господарська
діяльність
підприємств машинобудування 2006-2010 рр.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЕКОНОМІЧНЕ
ГРОШОВІ ПОТОКИ, СТІЙКИЙ РОЗВИТОК.

ЗРОСТАННЯ,
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Звіт про НДР: 35 с., 4 додатка, 24 джерел.
Мета роботи – прослідувати вплив валютних коливань на
сучасний стан економіки України.
Метод дослідження – аналіз та узагальнення офіційних
статистичних даних, комплексних досліджень; класифікація.
Актуальність теми – на сучасному етапі зростає значимість
підтримки стабільності власної грошової одиниці не тільки в
короткостроковому періоді, а що більш важливо в довгостроковій
перспективі. Державна курсова політика повинна бути спрямованою
на
сприяння
економічному
зростанню
та
досягнення
макроекономічної стабільності. Тому аналіз валютних коливань
гривні щодо провідних світових валют, особливо долара США, їх
взаємозв'язку з темпами приросту ВВП України за період 2001- 2010
рр. вбачається нам актуальним та своєчасним.
Результати дослідження.
Робота складається з чотирьох частин
Перша частина теоретична – в ній розглядається та
аналізується сучасний стан та перспективи розвитку економіки
України. Також аналізуються наступні сектори економіки України:
оплата праці, реальний сектор економіки, підвищення цін, інфляція,
державний борг, тінізація.
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Друга частина теоретична – у ній розглядаються фактори
валютного курсоутворення в Україні. Аналізується вплив валютного
курсу на міжнародні економічні відносини.
У третьому розділі проводиться аналіз та вплив валютних
коливань на стан економіки в Україні. Даний розділ містить 4 таблиці
та 3 графіка.
У четвертому розділі пропонуються основні тактичні та
стратегічні заходи подолання валютно–фінансової нестабільності в
Україні. Розглядаються напрями застосування державних заходів
щодо підвищення стійкості фінансової сфери.
Таким чином, за рахунок визначення впливу валютних коливань
на економіку України, можна в цілому оцінити стан економіки країни
та визначити заходи щодо покращення його стану.
НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА, КУРСОВІ КОЛИВАННЯ, ВАЛЮТНИЙ
КУРС, ВВП УКРАЇНИ, СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ,
СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА, ДЕВАЛЬВАЦІЯ, РЕВАЛЬВАЦІЯ.
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Звіт про науково-дослідну роботу
«Електронні гроші та перспективи їх розвитку в Україні»
Автори: студентка Конотопського інституту Сумського
державного університету, гр. Ф – 91к Довга Любов
Науковий керівник: викладач кафедри економіки та
управління КіСумДУ, Циганенко О.В.
Рукопис закінчено 27 лютого 2012 р.
РЕФРЕРАТ
До уваги представлена комплексна наукова робота на тему
«Електронні гроші та перспективи їх розвитку в Україні» . Робота
складається з 39 ст., 2 табл., 1 рис., 10 літературних джерел. Містить
вступ, три розділи, висновок, список використаної літератури.
Актуальність дослідження полягає у тому, що зростання
темпів розвитку науково технологічного прогресу призводить до все
більшої появи в нашому житті електронних розрахунків. Тому
об’єктом дослідження є процес розвитку електронних систем, що
дозволяють здійснювати розрахунки з їх використанням. Предметом
дослідження є організаційно – методологічні аспекти розвитку
електронних грошей у світі та Україні. Метою проведеного
дослідження є аналіз сучасного стану систем електронних грошей у
світі, та визначення подальших перспектив запровадження їх в
Україні як нового платіжного засобу для здійснення масових
платежів.
У першому розділі роботи наведені теоретичні принципи теми,
основні поняття, історія виникнення, особливості та необхідність
аналізу функціонування електронних грошей в Україні. А також їх
переваги та недоліки.
У другому розділі проведено оцінку основних тенденцій
розвитку платіжних систем України, їх характеристику та умови
функціонування.
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Третій розділ містить в собі розгляд шляхів вдосконалення
електронних грошей та визначення їх перспектив розвитку.
У даній науковій роботі були використані такі методи
дослідження, як: системний підхід, традиційні методи статистичної
обробки інформації, методи економічного та фінансового аналізу.
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ, ПЛАТІЖНА СИСТЕМА, БЕЗГОТІВКОВІ
РОЗРАХУНКИ, ПЛАТІЖНА КАРТКА, БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ.
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Звіт про науково-дослідну роботу
«Комплексне забруднення повітря у місті Шостка»
Автор роботи: учень ЗНВК: спеціалізована І-ІІ ст.школа-ліцей
Шевцов М.І.
Науковий керівник: вчитель вищої категорії Андрусенко О.Б.
Рукопис закінчено 1 березня 2012 року.
РЕФЕРАТ
За даними багатьох міжнародних організацій, в тому числі і
ЮНЕСКО, фіксовані дані щодо показників забруднення
атмосферного повітря свідчать про те, що забруднення повітря в
різних містах різних регіонів світу та кількість викидів в атмосферу
планети загалом постійно збільшуються. У зв’язку з розвитком
промисловості,
значним
збільшенням
парку
автомобілів,
недостатністю заходів, що застосовуються для боротьби з
забрудненнями, концентрації шкідливих домішок у повітряних
басейнах різних міст світу часто перевищують норму.
У роботі запропонований підхід до оцінки забруднення
атмосфери за звітними статистичними даними та даними міської
санепідемстанції міста Шостка. Одними з основних джерел хімічного
забруднення атмосфери є промислові державні та приватні
підприємства. На рівні міста до них додаються автомобільний
транспорт і численні джерела неорганізованих викидів, таких як
приватний сектор.
В результаті аналізу статистичних та експериментальних даних
проведено аналіз комплексного забруднення атмосферного повітря у
місті Шостка та надані динамічні показники забруднення повітря
різними речовинами – забруднювачами, представлене ранжування
забруднення за галузями промисловості. Розрахований внесок у
забруднення від стаціонарних джерел та автомобільного транспорту.
Встановлено, що переважна більшість території міста
знаходиться в задовільних умовах щодо стану атмосфери, незначна
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частка території (переважним чином приватний сектор Локотського
мікрорайону, частина приватного сектору Артемівського та
Лазарівського та Куйбишевського мікрорайонів) може бути віднесена
до території зі сприятливими умовами проживання.
Доведено необхідність подальшого вивчення екологічного стану
міста з урахуванням впливу автомобільного транспорту, а також
забруднення ґрунтів та водного басейну.
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Первые шаги на пути в науку
«Студент - это не сосуд, который
надо заполнить знаниями, а
факел, который нужно зажечь».
Лев Андреевич Арцимович
Со временем изменяется наше общество. Выбираются новые
приоритеты, открываются новые вершины. Все яснее приходит
понимание
того, что
будущее
государства
определяется
интеллектуальным потенциалом, уровнем развития науки, высоких
технологий. Именно это делает государство сильным, формирует его
менталитет, является важным фактором стабильности в обществе,
позволяет занять достойное место среди развитых стран. Чтобы
выйти на траекторию устойчивого экономического развития,
построить открытое демократическое общество с европейским
уровнем жизни, сегодня необходимо аккумулировать творческие
интеллектуальные силы.
Наиболее мощными образовательными и научными центрами,
которые оказывают влияние сегодня и определяют будущее развитие
общества, издавна считаются высшие учебные заведения. Именно
институт – это храм науки, где, с одной стороны формируется
национальная элита, воспитывается будущее общества, а с другой –
развивается научная мысль, определяются научные подходы развития
всех отраслей экономики, гуманитарной сферы, моделируется
близкое и далекое будущее государства.
С целью привлечения талантливой молодежи к научным
изысканиям на кафедре экономики предприятий уже шестой год
проводится конкурс студенческих научно-исследовательских работ.
За пять предыдущих лет в конкурсе приняли участие 41 студент
Шосткинского института СумДУ, 2 студента Конотопского института
СумДу, 17 студентов Шосткинского химико-технологического
колледжа им.И.Н.Кожедуба и 6 учеников школ города. Участники
первых конкурсов уже давно закончили наш институт. Кто-то
продолжил образование в Сумском государственном университете,
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кто-то уже использует полученные знания на рабочем месте. Что же
дало молодым людям участие в конкурсе научно- исследовательских
работ, пригодился ли полученный опыт в дальнейшей жизни? Об
этом мы спросили участников предыдущих конкурсов НИР.
Призер конкурса НИР кафедры
экономики предприятий 2007
года
Бруяко Анна
Мне, как участнику, предложили написать свой отзыв о
конкурсе студенческих НИР, который проводится в ШИСумДУ, и я с
радостью откликнулась, потому что, есть, что сказать студентам
нового поколения!
Тот опыт и те знания, которые я приобрела, принимая участие в
конкурсе и научных конференциях, очень пригодился мне в жизни. И
я не имею в виду лишь конкретный научный аспект, ведь участие в
конкурсе – многогранный процесс. Это и интересное общение, и
новые знакомства, и возможность проявить себя, возможность
высказать свои идеи и самим научиться чему-то новому. А общение с
аудиторией способствует развитию коммуникабельности, быстрому
мышлению и анализу.
Положительным моментом является и непосредственное
общение с преподавателями при подготовке работы к конкурсу. Их
опыт, знания, поддержка помогают студентам поверить в
собственные силы в достижении поставленной цели.
При написании собственной работы и слушая доклады других
участников конкурса, открываешь для себя много нового,
интересного, важного. Ведь проблем в современном мире
(социальных, экологических, экономических) бесконечно много. И
кто как не молодежь может высказать самые креативные идеи в
разрешении их.
Принимая участие в конкурсе, вы можете использовать эту
замечательную возможность проявить себя!
Участвуйте!
Развивайтесь!
Желаю ВСЕМ творческих успехов и удачи!
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Призер конкурсу НДР кафедри
економіки підприємств 2007 та
2008 років
Шведова Світлана
Я думаю, що участь у подібному конкурсі науково-дослідних
робіт - це в першу чергу велика відповідальність не тільки для
студентів-учасників, але й для викладачів. Оскільки будь-яка робота
так чи інакше торкається декількох навчальних дисциплін, то такий
конкурс демонструє рівень підготовки студента в цілому. Тому
звичайно учасники дуже серйозно підходять до написання роботи і до
її захисту.
За час свого навчання я два рази брала участь у цьому конкурсі і
дуже вдячна своїм науковим керівникам за те, що вони направляли
мене, в усьому допомагали та підтримували. Також саме мої
керівники допомогли мені визначитися з темою дослідження.
Зазвичай теми робіт студентів пов’язані із найактуальнішими
соціально-економічними проблемами України і світу. Звісно, коли
тема насправді цікава, то намагаєшся знайти якомога більше
інформації, якомога глибше розкрити її, сформувати власні висновки і
запропонувати шляхи вирішення проблеми. Окрім цього всі учасники
готують яскраві доповіді, в яких наводять цікаві факти, викладають
особисте бачення. Тому я з великим задоволенням була присутня на
захисті науково-дослідних робіт усіх учасників.
З одного боку, виступати перед широкою аудиторією – дуже
хвилюючий момент, а з іншого, - це чудовий досвід відстоювання
власної думки, який не буде зайвим і в повсякденному житті. На мою
думку участь у конкурсі науково-дослідних робіт дає можливість
розкрити творчий потенціал студента, розвинути здібності до
нестандартного мислення, може стати поштовхом до наукової
діяльності в майбутньому. Звичайно я вважаю, що такі заходи
необхідно проводити щорічно і залучати до участі максимальну
кількість студентів.
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Призер конкурса НИР кафедры
экономики предприятий 2009
года и победительница 2010 года
Кривущенко Марина
Наука и студент – понятия взаимосвязанные. Я думаю, что с
этим утверждением согласятся многие. Безусловно, студенческие
годы у всех проходят по-разному. Однако именно обучение в ВУЗе
дает нам не только необходимый запас знаний, но и возможность
проявить себя в научной сфере. Быть услышанным и понятым важно
для каждого человека, особенно, когда он находится на стадии
формирования себя как личности. Именно в этот период необходимо
дать возможность студентам высказаться, поделиться своими идеями.
Кафедра экономики предприятий ШИСумГУ успешно
справляется с этой задачей, ежегодно проводя конкурс студенческих
научно-исследовательских работ. Неоднократно являясь их
участником, могу сказать, что это колоссальный опыт, не только в
сфере научных изысканий, но и жизненный. Самое главное, что я
поняла, участвуя в подобных мероприятиях, это то, что никогда
нельзя останавливаться на достигнутом, нужно развиваться, ставить
цели и достигать их.
Конечно же, без понимания и поддержки преподавателей, я не
достигла бы таких высоких результатов. Именно преподаватели
помогали мне определиться с темами научных работ, которые были
бы актуальны и интересны одновременно.
Хотелось бы пожелать своему институту, который за годы
обучения стал мне поистине родным, дальнейшего развития,
талантливых и любознательных студентов.
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Призер конкурса НИР кафедры
экономики предприятий 2010
года и победитель 2011 года
Летуновская Маргарита
Начну с того, что рада снова вспомнить о нашем институте,
кафедре, преподавателях. Прошел год со времени последнего
конкурса работ. Исследования, расчеты, споры с руководителем (а
куда ж без них), штудирование текста за пять минут до
презентации.… Как то все это забылось, отошло на второй план. Но
все же, иногда с улыбкой вспоминаю эти минуты волнения, яркие
выступления студентов, азарт в борьбе за победу. Да - именно азарт.
И если кто-то скажет, что это не так, конечно же, слукавит. Вклад в
развитие, привнесение нового – это все хорошо. Но так приятно
высказывать свои мысли, демонстрировать расчеты другим студентам
и преподавателям, которые имеют не один год практики за плечами и
ученые степени. Желание победить, оказаться в тройке лучших –
тогда ты понимаешь, что действительно твоя работа, недели
штудирования интернета и учебников, выискивание фактов – чего-то
стоит.
Вспоминая свои выступления, я поняла, что мне был важен
момент, когда задают вопросы после презентации – ты понимаешь,
что работа действительно заинтересовала слушателей, и они хотят
уточнить детали, вникнуть в расчеты, понять суть исследования. А
это главное.
Я не волновалась, презентовав свою работу. Хорошо это или
плохо – не знаю. Наверное, у меня был хороший наставник, который
передавал мне уверенность в себе. Не малую роль играет человек,
который поддерживает вас, помогает с материалом, подсказывает, как
интереснее сделать слайды или правильно построить тезисы.
Студенту гораздо проще быть уверенным в себе, когда рядом
чувствуешь поддержку.
Даже на таком камерном уровне с небольшой аудиторией ШИ
СумГУ, такие презентации научных работ играют важную роль для
нас самих – я не говорю сейчас о мега вкладе в науку. Это практика
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работы с литературой, с публикой. Это опыт, который однозначно
пригодится.
Думаю, с каждый годом количество желающих принять участие
в конкурсе научных работ будет расти, а темы для исследований
становится все интереснее. Ведь вокруг нас все то, что можно
изучать, измерять и просчитывать. А кому как не молодым познавать
и улучшать этот мир. Удачи участникам.
Призер конкурсу НДР кафедри
економіки підприємств 2010 та
2011 років
Сальник Надія
Конкурс НДР в рідному Шосткинському інституті запам’ятався
мені високим рівнем підготовки, актуальними і різноплановими
роботами конкурсантів, а також величезною жагою перемогти
молодих науковців.
Я вважаю, що мені дуже пощастило, адже я була не лише
конкурсанткою, але й приймала участь в організації, тому можу з
впевненістю сказати, що даний захід дуже нелегкий, але і водночас
дуже цікавий не лише зовні а і з середини. Робота у вільний від
навчання час зі студентами і з високопрофесійними викладачами
приносило натхнення і задоволення.
З кожним роком на чолі з Ю.Є.Павленко ми намагалися
привнести в конкурс щось нове. І, мені здається, нам це вдавалося…
Адже спілкуючись з конкурсантами та глядачами вже після конкурсу
вони висловлювали свій захват від рівня підготовки та проведення. І я
не помилилася назвавши такий серйозний захід святом, адже для
студентів він таким і був, бо ми до нього готувались майже на протязі
всього навчального року.
Я хочу вірити в те, що ця добра традиція – проводити конкурс
науково-дослідних робіт серед студентів інституту та коледжу, а
також гостей шкіл та інших вузів, збережеться, а зустрічі, як завжди,
будуть щедрими і на цікаві роботи і на гучні оплески та щирі
посмішки…
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