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∗  Науково-інформаційне  видання         Розглянуто та схвалено на засіданні   
                                                                     кафедри економіки підприємств, 
                                                                     протокол  №  8   від  27 березня  2009 р. 
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                                  Пунтус Яна                                    – студентка гр. Е-71 Ш,  ШІ Сум ДУ 

 
Інформаційна збірка пропонує 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 27 квітня 2009 року. 

Зокрема, видання містить результати наукових досліджень студентів 
Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ) та 
Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба, які навчаються за 
спеціальностями: "Фінанси", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", "Економіка 
підприємства", "Системи управління та автоматики", "Товарознавство та комерційна 
діяльність", "Хімічна технологія високомолекулярних сполук". 

Збірка має зацікавити 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, соціально-гуманітарні науки, 
науково-методичні проблеми освіти. 

Оригінали звітів про НДР зберігаються на кафедрі економічних і соціальних 
дисциплін (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 зацікавленими особами. 

 
⊗   Шосткинський  інститут  Сумського  державного  університету,  2009 
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         Кафедрі ЕСД - 5 років 
 
За наказом ректора Сумського державного університету № 224 – І від 

21.06.2004 р. на базі Шосткинського інституту Сумського державного університету 

(ШІ СумДУ), що є структурним підрозділом СумДУ, створена кафедра «Економічних і 

соціальних дисциплін» (ЕСД), яка в цьому році відсвяткує 5 років з дня заснування. 

Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент В.Л. Акуленко. 

Призначенням кафедри є забезпечення потреб різних галузей національної 

економіки в фахівцях принципово нової формації, адаптованих до вимог та 

особливостей ринкової економіки. Напрямами кафедри з підготовки фахівців є: 

економіка підприємства, фінанси, маркетинг, менеджмент організацій. Випускники 

кафедри отримують диплом класичної університетської освіти. Починаючи з 2006–

2007 навчального року організація навчального процесу на кафедрі поступово 

адаптується до вимог Болонського процесу, тобто базується на новій кредитно-

модульній системі, яка наближає підготовку випускників до європейського рівня. 

Міцні теоретичні знання та ґрунтовні практичні навички студенти здобувають 

завдяки роботі високопрофесійного колективу кафедри, в складі якого працюють як 

штатні так і позаштатні викладачі, а також співробітники. Кафедра має достатньо 

кваліфікований викладацький склад: 1 доктор наук, 1 професор, 7 кандидатів наук,         

4 доценти, 6 викладачів кафедри підвищують свою кваліфікацію через аспірантуру та 

статус здобувача науково ступеню кандидата наук. 

Вченою радою інституту затверджено основне наукове спрямування кафедри: 

дослідження економічних, соціальних, історичних, політичних і психологічних чинників 

розвитку суспільства і регіонів. Це дозволяє професорсько-викладацькому колективу 

кафедри виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження, брати участь 

в роботі конференцій, публікувати дослідження в фахових виданнях, використовувати 

отримані результати у викладацькій практиці. Студенти,  яким цікава науково-

дослідна діяльність, отримують можливість реалізувати свої задуми у науковій 

партнерській співпраці зі своїми наставниками. 

Навчальний процес, побудований на інтеграції класичної освіти і науково-

дослідницькій діяльності, сприяє отриманню блискучих результатів, про що свідчать 

досягнення студентів кафедри на престижних навчальних та наукових заходах: 

Всеукраїнському конкурсі студентських робіт Міністерства освіти та науки України, 

Всеукраїнській олімпіаді, міжвузівському конкурсі наукових робіт Харківського 

державного університету, конкурсі бізнес-планів Шосткінської міської ради, 

міжнародних наукових конференціях, кафедральному конкурсі науково-дослідних робіт. 

Професорсько-викладацький колектив кафедри постійно самовдосконалюється 

та з оптимізмом дивиться у майбутнє. 
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ПЕРЕДМОВА 
 
 

Аналіз трансформаційних перетворень суспільства показує, що існує 

незаперечний зв’язок між позитивними тенденціями розвитку національної 

економіки та інноваційною активністю вищих навчальних закладів. 

Виходячи з інноваційних пріоритетів, розвиток наукових досліджень 

студентів можна вважати головним завданням будь-якого вищого 

навчального закладу, бо науково-дослідницькі проекти, до яких залучаються 

студенти, – надійний шлях пізнання кожним юним дослідником своїх 

творчих можливостей, а часто – й професійного самовизначення. Саме 

тому один із основних напрямів діяльності кафедри  економічних і 

соціальних дисциплін (ЕСД) – створення цілісної, скоординованої системи з 

виявлення, розвитку, підтримки і стимулювання талановитої молоді.  

   З метою залучення до наукової творчості здібних студентів 

відповідно до їх наукових інтересів, розвитку їх творчих здібностей, 

розширення світогляду, вже втретє наш науково-педагогічний колектив 

проводить щорічний кафедральний конкурс студентських науково-

дослідних робіт "НАУКОВІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  МОЛОДІ:  СТАН  РОЗВИТКУ,  

РЕАЛЬНІ  ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ" . Як завжди ми оперативно 

інформуємо про це суспільство, друкуючи результати наукових досліджень 

своїх студентів в науково-інформаційній збірці, яка містить реферати 

звітів про виконані і захищені на науковому семінарі кафедри студентські 

науково-дослідні роботи (НДР). Популяризація наукової творчості нашої 

талановитої молоді 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 економічних та загальнонаукових досліджень, про  

персональні творчі здобутки студентів ШІ Сум ДУ і ХТК ім. І.М. 

Кожедуба.  

Третій випуск науково-інформаційного видання – ювілейний, бо майже 

припадає на 5 – річчя з дня заснування кафедри ЕСД (наказ ректора СумДУ  

№ 224 –І від 21.06.2004 р.), а тому, окрім рефератів студентських науково-

дослідних робіт, збірка пропонує читачеві додаткову інформацію про 
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кафедру ЕСД: передумови та історію створення, основні етапи 

становлення, проблеми зростання, творчі здобутки колективу,  наукові 

досягнення наших студентів, наукові інтереси та творчі плани викладачів 

кафедри. 

Реферативні матеріали,  представлені в збірці, мають бути 

корисними як студентам вищих навчальних закладів, учням шкіл, так і 

аспірантам, здобувачам наукових ступенів, а також викладачам (при 

підготовці до занять, наукових дискусій; для  проведення наукових 

семінарів; при плануванні спільних наукових досліджень). Зокрема, творчо 

зорієнтованих студентів вони можуть надихнути на нові дослідницькі 

напрямки, наукові теми, пошукові ідеї, практичні розробки. 

Щиро сподіваємось, що ознайомлення зі збіркою рефератів  

студентських науково-дослідних робіт, з оригіналами звітів про НДР буде 

сприяти зростанню інтересу молоді до дослідницької праці та жаги до 

світу знань і умінь, а також дозволить кожному читачеві   знайти цікаву 

та потрібну йому інформацію. У такій формі співпраці нашим покликанням 

є творче виховання молоді, а саме – формування у них аналітичних 

здібностей, потягу до самостійного отримання нових знань.  

Впевнені, що наш конкурс і надалі буде традиційно щорічним та 

посяде чинне місце у науковому житті колективу кафедри і наших 

студентів. Переконані, що досвід виконання НДР, складання звіту, захисту 

НДР та прилюдного відстоювання своєї ключової ідеї, власної точки зору 

обов’язково знадобиться учням та студентам в подальшій практиці, 

допоможе зробити в майбутньому захоплюючу професійну кар’єру. 

Бажаємо всім учасникам конкурсу результативного навчання, плідної 

наукової роботи, творчого натхнення, суспільно вагомих результатів.  

 

 
 

З повагою, науково-педагогічний колектив 
 кафедри, організаційний комітет конкурсу. 

 
 
 

P. S. (згідно Наказу ректора Сум ДУ № від 21 лютого 2009 року кафедру ЕСД,   
як випускаючу кафедру,  перейменовано в кафедру економіки підприємств).  
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Шановні    друзі ! ! ! !     

Сьогодні    вища    освіта    ––––     ключ    не    тільки    до    Вашого    особистого    

успіху, , , , а    й    до    подальшого    розвитку    нашої    країни. . . . Її    мета    ––––     навчити    

людину    вчитися    впродовж    життя, , , , навчити    знати    й    пізнавати, , , , 

навчити    діяти, , , , сприймати    та    відчувати    найперспективніші    
напрями    інноваційного    розвитку    економіки, , , , що    базуються    на    

синтезі    проривної    науки, , , , інноваційної    освіти    і    підготовки    кадрів. . . . 

Це    дасть    можливість    ефективно    використати    найвищу    цінність    ––––     

людський    капітал....    

Приєднання    України    до    Болонського    процесу    є    незаперечним    

фактом    міжнародного    визнання    нашої    системи    вищої    освіти. . . . 

Разом    з    тим    це    вимагає    подальших    колективних    зусиль    щодо    

забезпечення    відповідності    української    освіти    європейським    

стандартам    та    успішного    її    входження    до    єдиного    європейського    

освітнього    простору....        

Одна    з    головних    вимог    сучасної    вищої    освіти    ––––     поєднання    

навчального    процесу    з    науковою    діяльністю    студентів. . . . Тому        

конкурс    студентських    науково----дослідних    робіт    «Наукові 

дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, 

перспективи» ,,,,     який    вже    втретє    організовує    кафедра, , , , є    дуже    

важливим    етапом    в    житті    студентів    ––––     представників    майбутньої    
наукової    еліти, , , , яка    через    кілька    років    визначатиме    вигляд    та    

напрямки    розвитку    суспільства....    

Отже, , , , щорічні    зібрання    творчої    молоді    на    такому    науковому    

заході    кафедри    сприяють    зміцненню    отриманих    знань, , , , 

поглибленню    співпраці    студентів    і    викладачів, , , , а    також    підвищенню    

загального    рівня    освіти, , , , яку    Ви    отримаєте    в    Шосткинському    

інституті    Сумського    державного    університету....    

Бажаю    всім    натхнення    та    наполегливості    у    навчанні, , , , 
завзятості            у    досягненні    своєї    мети....    

В.Л. Акуленко,  директор ШІ СумДУ,  зав. кафедри, 
 кандидат економічних наук, доцент 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 
АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 
«Хто ставить перед собою великі задачі, 
Той знаходить і засоби для їх реалізації.» 

(Наполеон) 
Людині властива допитливість. І це природно. Дослідники завжди 

намагались пізнати сутність речей, явищ, буття. Не є виключенням і 
студенти, а також викладачі нашої кафедри. Проте, досліджувати простір, 
час, стан об’єктів і систем, відношення, пропорції, взаємозв’язки, 
закономірності (економічні, соціальні та ін.), з наміром одержати нові 
знання, необхідно професійно. Тобто, ставлячи перед собою дослідницькі 
задачі, потрібно використовувати якесь знаряддя, відповідні засоби. На 
жаль, без свідомого застосування адекватних, науково обґрунтованих 
методів пізнання багатовимірних явищ це неможливо. Саме тому, 
усвідомлюючи свою відповідальність за якісну підготовку майбутніх 
фахівців, які виходять з нашого навчального закладу, колектив кафедри 
поєднує навчальну підготовку студентів з науковою, зокрема,  кафедра є 
засновником конкурсу студентських науково-дослідних робіт (НДР) 
" НАУКОВІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  МОЛОДІ:  СТАН  РОЗВИТКУ,  РЕАЛЬНІ  ПРОЕКТИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ" . Конкурс проводиться з квітня 2007 року вже третій рік 
поспіль, викликає зацікавленість студентів і, навіть, вважається візитною 
карткою кафедри. Фактично, в комплексі складових елементів навчально-
наукової роботи зі студентами конкурс виступає в якості своєрідного 
полігону для практичної апробації наукових досягнень студентів, для 
розкриття їх творчих можливостей, для відчуття ними конкурентної 
атмосфери наукового змагання, де потрібно не тільки викласти результати 
своїх наукових досліджень, а й обґрунтувати, відстояти  власну точку зору.  

Високий рівень дослідницьких здібностей знадобиться нашим 
студентам для успішної участі у більш масштабних та престижних наукових 
заходах, скажімо у загальнодержавних конкурсах наукових робіт та 
проектів, міжнародних наукових конференціях, семінарах. І такий досвід ми 
вже маємо. Зокрема, прикладом можуть слугувати успішні виступи наших 
студентів (Груши Сніжани, Плацинди Сергія – гр. Е-71Ш; Лупик Марини, 
Сич Олени, Мамонтової Ольги – гр. Е-51Ш; Мазепи Оксани – гр. Е-41Ш) 
поряд з науковцями Росії, Польщі, Канади, Норвегії на Міжнародній 
науковій конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-
культурних взаємодій» (квітень 2008р.), Мазепи Оксани – гр. Е-41Ш на 
Міжнародній науковій конференції «Менеджмент за умов 
трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення» (травень 
2007р.), а також нещодавня (березень 2009р.) перемога у другому турі 
Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт студентів 4 курсу групи 
Е-51Ш. У напруженій атмосфері творчого та ораторського змагання 
Василевська Анна та Лямець Денис захистили свою роботу «Екологічна 
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розробка впровадження екологічно безпечного підприємства ТОВ «ЕКО 
Пласт» по переробці побутових відходів в місті Шостка», вибороли почесне 
ІІІ місце і опинились майже на одному рівні з молодими науковцями 
відомих та престижних вишів. Характерною особливістю, визначальною 
передумовою зазначеної перемоги дослідницької роботи та  успіху наукових 
доповідей наших студентів є той факт, що всі вони попередньо вже були 
оцінені фаховою експертною комісією, заслухані, обговорені та доповнені 
критичними побажаннями на нашому конкурсі студентських НДР. Тобто, 
така «запобіжна» кафедральна апробація творчих розробок в конкурентно-
критичному середовищі забезпечила виключення випадковості результату. 

В процесі підготовки студентів до опанування наукового мислення 
найголовнішу роль відіграє розвинення у них здібностей і вироблення 
стійких навичок свідомої самостійної класифікації явищ та їх підсумкового 
узагальнення. Впевнений, що саме вони є основою формування у студентів 
–  майбутніх фахівців головного надбання, яке вони мають винести зі стін 
нашого навчального закладу – АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. Аналітичні 
інструменти пізнання  аналіз і синтез є складовими найважливішого 
прийому дослідження – абстрактного наукового мислення. У процесі 
аналізу предмет дослідження розчленовується, мислення йде від видимого, 
конкретного до абстрактного. При синтезі навпаки: явище досліджується у 
взаємозв’язку і взаємодії його складових частин. Мислення іде від 
абстрактного до конкретного, від розуміння суті відносин до прояву їх у 
конкретній ситуації. У такий спосіб виявляють причинно-наслідкові зв’язки 
явищ, тобто, здійснюють наукове пізнання дійсності. Це –  зброя аналітика. 

Отже, фахівець, що володіє аналітичними здібностями, завжди має 
попит на ринку праці, причому, не тільки зі своєї спеціальності, – в усіх 
галузях ринкової діяльності. Бо в сучасних умовах вміння видобувати нові 
знання, здійснюючи наукові дослідження, формулювати відповідні 
аналітичні висновки і, як наслідок, через критичне мислення складати 
власне уявлення про об’єкт, предмет свого дослідження, встановлювати 
пріоритети, концентрувати увагу на головному – це вагомий, 
багатообіцяючий здобуток для фахівця будь-якої справи. Завдяки ньому 
перед випускником відкриваються нові, більш реальні перспективи – він 
отримує додаткові переваги, зокрема, унікальну можливість завжди бути 
попереду, завжди випереджати фахівців «середнього рівня». Тому 
аналітичні здібності, навички, здобуті студентами внаслідок поєднання  
навчальної діяльності з науковою, є  подарунком у першу чергу самим собі. 

Сьогодні вища освіта у звичному «навчальному» розумінні – 
необхідна, але недостатня умова для отримання гідного робочого місця в 
ефективному сегменті ринку праці. Бо лише вміння виконувати  
дослідницьку роботу, тобто, висувати гіпотези, ставити уявний розумовий 
експеримент, розкладати складне явище на складові, міркувати, 
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узагальнювати як по складових, так і в цілому, а також формулювати 
аналітичний підсумок, поширювати свою точку зору, відстоювати її, 
переконувати опонентів формує фахівця найвищого рівня. Все це 
докорінно змінює світогляд, людина починає мислити СИСТЕМНО, глибше 
розуміти економічні, соціально-економічні, політичні, психологічні та інші 
процеси, які відбуваються як на мікро-, так і на макрорівні. Завдяки цьому 
фахівець стає спроможним приймати оптимальні управлінські рішення, 
прогнозувати наслідки їх впровадження, адекватно реагувати на ризики, 
здійснювати випереджувальні заходи – він перетворюється в ефективного 
керівника, менеджера найвищого рівня. 

Первинні навички класифікації (групування) та узагальнення 
(зведення) явищ, а також практичного їх використання закладаються ще під 
час навчання студентів в межах базових дисциплін, зокрема, «Статистики». 
В подальшому ж, при вивченні фахових дисциплін на старших курсах, 
студентові потрібна вже самостійна системна робота з поглиблення 
навичок свідомого використання попередніх аналітичних знань під час 
творчого виконання курсових робіт, проектів, бакалаврських робіт, 
дипломів. Ще більшого розвитку аналітичних здібностей можна домогтися, 
якщо приймати участь у заходах колективної  творчості під керівництвом 
викладачів, скажімо, у підготовці до конкурсу, засновником якого є кафедра 
економічних і соціальних дисциплін. 

Вважаю, що один з найважливіших стратегічних ресурсів нашої 
кафедри, інституту, університету та України в цілому – молоді талановиті 
люди, які вміють учитися, креативно мислити, бачити перспективу, 
працювати на майбутнє. Ви – еліта країни, її гордість і надія. То ж робіть те, 
що Вам подобається, – і у вас відкриється нове дихання. Скажіть собі: «Я 
обожнюю навчання. Чим більше я вчусь, тим більше заплутуюсь. Чим 
більше заплутуюсь, тим мені цікавіше. Чим цікавіше, тим складніші 
питання я прагну розв’язати». Пам’ятайте, також, що результат самостійної 
навчально-наукової діяльності – це не тільки висока фахова компетентність, 
обізнаність та особливий, творчий стан душі, уміння розрізняти тенденції, 
орієнтуватись в передових напрямках, які необхідні для розбудови України, 
а й, так би мовити, суто прагматичні надбання: високий соціальний статус, 
престиж, суспільне визнання, інформаційна і правова база для кар’єрного 
зростання, впевненість у майбутньому і, врешті, це засіб видобування 
вигоди із власної обізнаності та інформованості. Зокрема, світовий 
досвід свідчить, що частка тих людей, хто ще під час навчання займався 
науковою діяльністю та володіє дослідницько-аналітичним інструментарієм, 
в складі дуже успішних, всесвітньо відомих прізвищ займає більше 70 
відсотків! То ж ніколи не припиняйте вчитися всьому і скрізь, ідіть дорогою 
знань до високих здобутків, і життя наповниться глибоким сенсом.  

  Ю.Є. Павленко, доцент, кандидат технічних наук 
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ЛІТОПИС  ПОСТУПУ 

Стислі підсумки конкурсу студентських НДР 2008 року: 
рівень, структура, динаміка 

 

У 2008 році на конкурс було подано 15 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:  
  

� роботи студентів Шосткинського інституту Сум ДУ       –   9 НДР; 
 

� роботи студентів ХТК ім. І.М. Кожедуба                           –   6 НДР. 
                                                                Тематичне структурування НДР: 

1. Роботи економічного напрямку                        –   9 НДР. 
2. Роботи соціально-гуманітарного напрямку     –   6 НДР. 

 

Співвідношення напрямків     ⇒     1,5  :  1 .  
 

Науковий рівень НДР:  середнє значення оцінки НДР = 146 бал. (мах.=200); 
                                         діапазон значень = (92 ... 186) бал. 
 

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. 

 
 
 

∗  Економічна секція 
  І місце:    Мазепа Оксана , ШІ Сум ДУ, гр. Е-41 Ш   

               Тіньова економіка в Україні: прихована реальність 
  ІІ місце:   Шведова Світлана , ШІ Сум ДУ, гр. Е-41 Ш     

                   Эколого-экономическое обоснование утилизации отходов 
                    водоочистных сооружений г. Шостка почвенным методом 

  ІІІ місце:  Василевська Анна , Лямець Денис,  
                ШІ Сум ДУ, гр. Е-51 Ш Економічна розробка впровадження 
                    екологічно безпечного підприємства ТОВ «ЕКО Пласт» 
                по переробці побутових відходів в місті Шостка 
 

∗  Соціально-гуманітарна секція 
  І місце:    Юрочко Ірина , Шевченко Ганна, ХТК ім.  

                   Кожедуба,  гр. КС-06  Дослідження стану речей під час 
                   Голодомору 1932-1933 рр. на Шосткинщині 

  ІІ місце:   Рибкін Євген , Клевцова Аліна , ХТК ім. Кожедуба,   
                   гр. ЕП-05   Гортаючи сторінки сімейного альбому 

  ІІІ місце:  Рибкін Євген , ХТК ім. Кожедуба, гр. ЕП-05  
              Благодійність та меценатство – необхідні риси підприємця  
                    на сучасному етапі розвитку суспільства 

  Переможці  конкурсу  2008 року 
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2009 рік 
У 2009 році на конкурс  подано 12 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:  
  
�  роботи студентів Шосткинського інституту Сумського  

         державного університету (ШІ Сум ДУ)                                  –   9 НДР; 
                                                     

�  роботи студентів Шосткинського хіміко-технологічного коледжу 
         ім. І.М. Кожедуба (ШХТК)                                                       –   3 НДР. 

 

Тематичне структурування НДР: 
 

1. Роботи економічного напрямку                        –   9 НДР. 
 

2. Роботи соціально-гуманітарного напрямку     –   3 НДР. 
 
 

Співвідношення напрямків     ⇒     9  :  3   ⇒   (3  :  1).  
 
Аналіз розподілу студентських НДР 2009 року за тематичними 

напрямками показав наступне:  зважаючи на поширення в цей час як в 

світі, так і в Україні фінансово-економічної кризи, логічним є той факт, що 

економічна тематика в дослідницьких роботах домінує, проте і 

соціально-гуманітарний напрямок наукових досліджень нашого 

суспільства як завжди цікавить молодих науковців. Тому можна 

спостерігати лише незначний структурний зсув, а саме: питома вага 

економічних студентських науково-дослідних робіт у загальному обсязі 

НДР у 2009 році відносно попереднього переважає соціально-гуманітарну 

несуттєво. Тобто, інтелект молоді сфокусовано в достатньо 

збалансованому напрямі, що свідчить про наявність у студентів і ШІ Сум 

ДУ і ХТК як інтелектуального потенціалу, так і бажання досліджувати 

стан, динаміку та закономірності цих дуже важливих для розвитку 

суспільства галузей знань. 

Приємно констатувати, що наші надійні партнери по залученню 

студентів до науково-дослідницької творчості – викладачі ХТК ім. І.М. 

Кожедуба, як завжди плідно співпрацюють з кафедрою та готують до 

участі в конкурсі талановитих студентів з дійсно цікавими науковими 

роботами. 
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РЕФЕРАТИ  НДР  2009  РОКУ 
 

 1.  ЕКОНОМІЧНА  СЕКЦІЯ 
 

Звіт про науково-дослідну роботу  

" Дослідження надійності функціонування банківської системи України  
в умовах посилення фінансово-економічної кризи" 

        Автори: студентки Шосткинського інституту Сумського державного 

університету, гр. Е – 71 Ш  Євдокименко Юлія, Мороз Олеся 

        Науковий керівник: доцент, кандидат технічних наук Павленко Ю.Є.  

    Рукопис закінчено 18 березня 2009 р. 

 

РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР:  40 с., 6 рис., 8 додатків, 42 джерела. 

Об’єкт дослідження – банківська система України. 

Предмет дослідження – головний регулятор банківської системи –  

Національний банк України (НБУ) та результати його діяльності в умовах 

кризи.  

Мета роботи – дослідити надійність, стабільність та ефективність 

функціонування банківської системи України в умовах посилення 

фінансово-економічної кризи. Проаналізувати адекватність дій НБУ, 

спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової одиниці – 

гривні. Оцінити вплив управлінської антикризової діяльності НБУ на 

інфляцію в Україні, на  життєвий рівень українців, на темпи економічного 

розвитку країни.  

Метод дослідження – історична аналогія, логічний підхід, висунення 

гіпотез, класифікація, порівняння, кількісні визначення та зіставлення, 

емоційні абстрагування та якісні узагальнення, системний аналіз  наявних 

джерел та доступних баз даних: урядових повідомлень, офіційних 

статистичних даних, матеріалів фахових періодичних видань, експертних 

висновків, повідомлень і оглядів в засобах масової інформації, результатів 
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опитувань, матеріалів живого спілкування, електронних інформаційних 

джерел.  

Результати НДР – розглянуто сутність та значущість фінансів, як 

категорії, що відображає економічні відносини створення і використання 

фондів грошових засобів, виконує функцію інтегрування економіки шляхом 

живлення її підсистем. З позицій поняття «складна система» (СС) 

проаналізована основна ланка фінансової сфери – банківська система, яка 

відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових потоків та створює 

передумови суспільного відтворення. Показано, що в умовах зовнішніх 

потрясінь, які визивають дестабілізацію банківської системи, особливого 

значення набувають такі її показники, як стабільність, надійність, 

керованість, живучість та ефективність. Саме тому дослідження 

властивостей банківської системи України, що функціонує не в традиційно 

спокійному режимі, а в жорстких умовах фінансово-економічної кризи, є 

дуже актуальною задачею сьогодення, бо таким чином можна встановити 

корені сучасних негараздів української економіки. 

Особливу увагу було зосереджено на важливості гнучкого, 

професійного керування банківською системою в кризових умовах, оскільки 

лише за наявності таких передумов в повному обсязі виконується головна 

функція системи – забезпечення її користувачів тими послугами, які їм 

потрібні в конкретні моменти часу. То ж досліджена антикризова 

управлінська діяльність головного регулятора банківської системи – 

Національного банку України. 

Проаналізовано адекватність дій НБУ під час кризи, ефективність 

виконання ним своєї місії – забезпечення тривалої стабільності грошової 

одиниці; захист інтересів позичальників і вкладників на основі регулювання 

діяльності комерційних банків і контролю за їхнім дотриманням; сприяння 

розвитку економіки країни. Встановлено, що до поширення світової 

фінансової кризи в Україні НБУ вже мав в своїх руках арсенал інструментів 

регулювання діяльності розгалуженої мережі комерційних банків, а також 
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унікальний, законодавчо встановлений правовий статус, отже, мав усі 

передумови для ефективної діяльності з виконання своїх конституційних 

обов’язків. Проте, як не парадоксально, скористатися набутим регулятор не зміг, 

і мабуть, не намагався. Тобто, керівний та фінансово-резервний потенціал НБУ в 

умовах розгортання кризи не використано, а це призвело до тяжких наслідків. 

Зокрема, призупинено економічне зростання України, рецесія посилюється, а це 

негативно відгукнулося на життєвому рівні та добробуті більшості українців. 

Показано, що внаслідок втрати керованості з боку НБУ банківська 

система в тяжкий час для суб’єктів діяльності та населення не тільки не 

забезпечила надійного акумулювання коштів та гарантованого кредитування 

ними економіки, а й до певної міри скотилася до виконання непрозорих, 

паразитичних, спекулятивних функцій, аж до неприкритого обслуговування 

тіньового бізнесу. Тому і наслідки  відповідні. 

На базі ключових узагальнень розроблено пропозиції та поради, 

запропоновано власну систему першочергових заходів стосовно реформування 

банківської системи. Зроблено системні висновки щодо сучасного стану 

банківської системи України, професійного рівня регулятора, а також 

необхідності докорінних структурно-функціональних перетворень у цій сфері. 

Наукова новизна – вперше, базуючись на положеннях Основного 

Закону – Конституції України, проаналізований морально-етичний бік 

діяльності банківського сектору і НБУ, як сервісної складної системи (ССС) 

та її керівної ланки – регулятора; система протестована на міцність, 

надійність, витривалість, а також зроблено наголос на відповідних ризиках, 

які пов’язані з втратою цих властивостей і приводять до значних, руйнівних 

наслідків. Їх систематизовано. 

 
    ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА,  ДЕПОЗИТИ, КРЕДИТИ, КРИЗА, 

РЕГУЛЯТОР, ЕФЕКТИВНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ,    

КЕРОВАНІСТЬ,    ГАРАНТІЇ,    ЗАХИЩЕНІСТЬ,    ДОБРОБУТ  

Звіт про науково-дослідну роботу 
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" Соціально-економічні аспекти зайнятості, проблеми і перспективи 
в Сумській області " 

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного 

університету, гр. Е – 61 Ш  Кривущенко Марина 

Науковий керівник:  викладач кафедри економіки підприємств  

Старовойт О.В.  

    Рукопис закінчено 20 березня 2009 р. 

 

РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 42с., 2 мал., 3 табл., 16 джерел. 

Тема даного дослідження є «Соціально-економічні аспекти 

зайнятості, проблеми і перспективи в Сумській області». Спроби 

практичного розв'язання проблем ринку праці показали, що це економічне 

явище має багатогранний характер і потребує комплексного підходу. 

Сьогодні в загальному плані його можна виділити як систему 

взаємовідносин між роботодавцями і робітниками з питань купівлі-продажу 

робочої сили, що й має бути покладено в основу створення системи 

управління зайнятістю населення. 

Проблема зайнятості розглянута в багатьох роботах, але її вирішення є 

складним комплексним і довгостроковими процесом для українських і 

зарубіжних вчених, а широке коло питань залишається невирішеним і 

малодослідженим. 

Завданнями цієї роботи було визначення теоретико-методологічних 

підходів до оцінки зайнятості населення України; визначення особливостей 

оптимізації і планування рівня зайнятості  населення; створення методично 

обґрунтованої системи регулювання трудових ресурсів у Сумській області. 

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаної літератури і додатків. Матеріал викладений на 42 сторінках 

машинописного тексту. У бібліографії подано 16 наукових джерел. 
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У вступі доводиться актуальність дослідження даної теми, 

формулюється мета дослідження та визначаються завдання дослідження 

даної роботи. 

У першому розділі визначається соціально-економічна сутність 

зайнятості, а також характеризуються основні види і форми зайнятості. 

У другому розділі досліджується досвід провідних країн світу у сфері 

сприяння зайнятості і працевлаштуванню. 

У третьому розділі досліджуються характеристичні особливості 

ринку праці Сумської області і наводяться теоретико-методологічні основи 

регулювання зайнятістю населення на регіональному рівні. 

Висновок містить економічну та соціальну оцінку проведеного 

дослідження. 

 

РАЦІОНАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ, ЕФЕКТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ, 

ТРУДОВІ РЕСУРСИ,  ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ,  РИНОК ПРАЦІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про науково – дослідну роботу  

"Аналіз ринку праці в місті Шостка" 
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        Автор:  студентка Шосткинського хіміко – технологічного коледжу ім. 

І.М. Кожедуба ШІ Сум ДУ, гр. ЕП – 06  Ворхлик Наталія 

        Науковий керівник: викладач економічних дисциплін Шосткинського 

хіміко – технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба ШІ Сум ДУ  Кулик А.І. 

         Рукопис закінчено 20 лютого 2009р.  

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 32с., 1 додаток,  6 табл., 6 джерел.  

Об`єкт  дослідження - досліджується розвиток ринку праці і 

зайнятість населення по місту Шостка. 

Мета роботи – аналіз ринку праці по місту Шостка. 

Метод дослідження – статистичний аналіз характеристик і показників 

ринку праці по місту Шостка, аналіз сучасного ринку праці  та перспективи 

розвитку. 

Результати дослідження. Глибоке і справді дивне збагнення суті 

поведінки особистості і взаємовідносин в суспільстві досягається за 

допомогою економічної теорії. У науковому плані цей метод збагнення суті 

поведінки людини представляє інтерес остільки, оскільки допомагає нам 

зрозуміти важливі сторони нашого життя. Хоч теорія поведінки і проста, 

проте вона досить-таки переконлива, оскільки в суті являє собою системний 

підхід до аналізу економічних проблем. Метою цієї роботи є проведення 

економічного аналізу поведінки роботодавців і взаємовідносин між ними і 

працівниками. Справа в тому, що відносини в області зайнятості це 

найбільш важливі відносини в нашому житті, і саме тому ця сфера 

привертає до себе так пильну увагу з боку законодавців. Тому глибоке 

знання фундаментальних основ економіки праці грає ключову роль в 

розумінні безлічі соціальних проблем і явищ. Таким чином, вивчення 
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проблем зайнятості і економіки праці загалом необхідне для розуміння 

наслідків політичних рішень в області трудових відносин, приємних або що 

обговорювалися урядом. 

 

    РИНОК ПРАЦІ, ЕКОНОМІКА, РОБОЧА СИЛА, НАЙМАНА ПРАЦЯ, 

КАПІТАЛ, ОРГАНІЗАЦІЯ, БЕЗРОБІТТЯ, СУКУПНА РОБОЧА СИЛА, 

ДИНАМІКА ЗАЙНЯТОСТІ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ФІНАНСОВА 

КРИЗА, СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про науково-дослідну роботу 

"Фінансова система України в період світової  кризи" 
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Автор: студентка Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. 

І.М. Кожедуба ШІ СумДУ, гр. ЕП- 06 Синельникова Крістіна 

Науковий керівник: викладач економічних дисциплін Шосткинського 

хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба ШІ СумДУ       

Бормотова О.М. 

Рукопис закінчено 19 березня 2009 року. 
 

РЕФЕРАТ 

  Звіт з НДР: 37с., 4 діаграми,  6 додатків, 17 джерел 

  Об’єкт дослідження – фінансова система України в умовах світової кризи. 

  Предмет дослідження – вплив, наслідки, напрямки подолання світової 

кризи. 

  Мета роботи – аналіз становища всіх сфер фінансової системи держави за 

роки кризи визначення напрямків подолання фінансової кризи, шляхи 

стабілізації економіки.  

  Метод дослідження – аналіз та узагальнення офіційних статистичних 

даних, комплексних досліджень; класифікація. 

  Результати дослідження. Встановлені та проаналізовані головні причини 

світової кризи, а також зроблена спроба оцінки її впливу в сфері економіки 

та розвитку суспільства та на фінансовий механізм країни, який є 

найважливішим критерієм нормального функціонування держави. 

Встановлені причинно-наслідкові зв’язки між спостерігаємими фінансовими 

чинниками. Після аналізу впливу та розгляду наслідків обґрунтовані і 

підведені деякі підсумки, щодо фінансової системи України в умовах кризи. 

Запропоновані прогнозні напрямки зменшення тиску кризи на економіку 

України та стабілізування економіки в цілому. 

ДЕВАЛЬВАЦІЯ, РЕЦЕСІЯ, РЕФІНАНСУВАННЯ, СТАГНАЦІЯ, 

ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТОВАРИ,  ДЕРЖАВНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ 

Звіт про науково-дослідну роботу  

" Екологічні   інвестиції:   стан,   проблеми   та  перспективи " 
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Автор: студент Шосткинського інституту Сумського державного 

університету, гр. Е – 61 Ш  Подгаєвський Ярослав 

Науковий керівник:  викладач кафедри економіки підприємств    

Пригара І.О.  

          Рукопис закінчено 20 березня 2009 р. 

 

РЕФЕРАТ 

 

     Звіт про НДР:  35с., 6 мал., 3 табл., 20 джерел. 

Тема даного дослідження є «Екологічні інвестиції: стан, проблеми та 

перспективи (на прикладі Сумської області). Дана тема є дуже актуальною 

тому що загальне економічне зростання, що спостерігається останніми роками 

в Україні, супроводжується форсованою експлуатацією природно-ресурсного 

потенціалу, порушенням екологічних систем внаслідок техногенної і 

антропогенної дії на оточуюче середовище. Для забезпечення переходу на 

шлях сталого еколого-орієнтованого розвитку особливу увагу необхідно 

звернуту на формування головних принципових схем і механізмів соціо-

екологоекономічної системи, оскільки саме у даній системі визначаються 

особливості природних, соціальних і господарських умов функціонування 

регіону. Комплексне вирішення проблем еколого-економічного та соціального 

розвитку Сумського регіону є, безумовно, актуальним завданням сучасності. 

Завданнями цієї роботи була обробка отриманих інформаційних, 

правових та інших відомостей по охороні навколишнього середовища, стан 

середовища в цілому по Сумському регіону, а також розміри зелених 

інвестицій. Дослідити тенденцію вкладення екологічних інвестицій та розподіл 

цих коштів між екологічними фондами, а також  цілі, на які вони були 

спрямовані. 
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Дана наукова робота складається з трьох частин: теоретичної, 

практичної та шляхи подолання екологічної кризи. У теоретичній частині було 

розглянуто Національне агентство екологічних інвестицій  його дії та напрями 

функціонування, розглянув економіко-екологічний розвиток територій та 

окремі регіональні аспекти проведення екологічної політики. Складається з 10 

сторінок та 3 малюнків. У практичній частині я розглянув розміри екологічних 

інвестицій в Сумській області, тенденцію за останні 8 років, також окремо 

розглянув зелені інвестиції в м. Шостка та для прикладу відобразив 

екологічний інвестиційний проект по зменшенню побутових викидів. 

Практична частина складається з 3таблиць, та 3 малюнків, а загальний об’єм 

складає 10 сторінок. В останній третій частині я запропонував основні шляхи 

покращення навколишнього середовища, та покращення інвестиційного 

клімату для більшого залучення екологічних інвестицій. Третя частина 

складається з 5 сторінок. 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ, НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ФІНАНСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ, МІСЦЕВІ 

ТА РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ФОНДИ, ЕКОЛОГІЧНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про науково-дослідну роботу  

" Впровадження екологічного менеджменту на промисловому виробництві " 
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Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного 

університету, гр. Е – 61 Ш  Циганок Світлана 

Науковий керівник:  викладач кафедри економіки підприємств    

Мамчук І.В.  

          Рукопис закінчено 18 березня 2009 р. 

 

 

РЕФЕРАТ 
 

Звіт про НДР:  30с., 3 мал., 4 табл., 20 джерел. 

Актуальність дослідження – останнім часом гостро відчувається 

суперечність між виробничою діяльністю людини та станом навколишнього 

природного середовища. 

Робота складається з трьох частин.  

Перша частина – теоретична, має три розділи, в яких розглядаються 

сутність та значення екологічного менеджменту, його основні принципи та 

положення, а також міжнародні стандарти екологічного менеджменту, які 

використовуються на сучасних підприємствах. Складається з 10 сторінок, 

містить 1 рисунок. 

Другий розділ – це теоретична частина, що включає два підрозділи: 

перший містить аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів 

ШКЗ «Імпульс»; в другому підрозділі проведений аналіз витрат на 

природоохоронну діяльність. Він складається з 9 сторінок, включає              

4 таблиці та 1 діаграму. 

В третій частині даної роботи сформовані шляхи удосконалення 

системи екологічного менеджменту на підприємстві та запропоновані 

заходи ШКЗ «Імпульс» щодо зменшення забруднень навколишнього 

природного середовища. Даний розділ займає 8 сторінок, містить 1 рисунок. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ, 

ЕКОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ, ЕКОЛОГІЧНА ПОЛЛІТИКА, ЕКОЛОГІЧНА 

ЗАДАЧА, ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ, ЕКОЛОГІЧНЕ МІРКУВАННЯ, 

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про науково-дослідну роботу 

     "Економічні аспекти розвитку сільського зеленого туризму на Сумщині" 

Автор: студентка Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. 

І.М. Кожедуба ШІ СумДУ, гр. ЕП-06 Ковальова Олена 
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Науковий керівник: викладач економічних дисциплін Шосткинського 

хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба ШІ СумДУ       

Бормотова О.М. 

Рукопис закінчено 19 березня 2009 року. 

 

 

РЕФЕРАТ  

Звіт про НДР:  26 с.,  9 джерел, 2 табл.,   1  додаток. 

Об’єкт дослідження: екологічний природно-орієнтований туризм, як 

частка туристичної індустрії. 

Предмет дослідження: перспективи соціально-економічного 

розвитку села в сучасних умовах; розвиток відпочинку в селі, як форма 

малого підприємництва. 

Мета роботи: узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

сільського відпочинку (зеленого туризму); визначення стратегій розвиту 

сільського зеленого туризму, націлених на вирішення соціально-

економічних, екологічних і етнокультурних проблем, на збільшення 

зайнятості населення в сільськогосподарських регіонах, на збільшення 

нових робочих місць, визначення додаткових шляхів наповнення місцевих 

бюджетів, розповсюдження історико-культурної спадщини, відродження 

традиційного господарського укладу й оздоровлення економіки аграрних 

районів держави та Сумського регіону; аналіз проблем розвитку сільського 

зеленого туризму, та розробка схеми бізнес - плану сільськогосподарської 

садиби. 

Методи дослідження: класифікація, групування, узагальнення 

статистичних даних, порівняльний та факторний аналіз сучасного стану 

рівня розвитку еко-туризму в Україні, комплексних досліджень.  

Результати дослідження: розглянуто та системно проаналізовано 

поняття «сільський зелений туризм»; побудовано схему проекту бізнес-
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плану сільської садиби; визначені проблеми, які виникають на шляху 

розвитку зеленого туризму. 

 
СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ, АГРОСАДИБА, ЕКОЛОГІЧНИЙ 

ПРИРОДНИЙ ТУРИЗМ, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ, ІНДИКАТИВНЕ 

ПЛАНУВАННЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про науково-дослідну роботу  

      " Рентабельність та резерви її підвищення " 
Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного 

університету, гр. Е – 51 Ш  Шадура Олена 
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Науковий керівник:  викладач кафедри економіки підприємств  

Старовойт О.В.  

    Рукопис закінчено 20 березня 2009 р. 

 

РЕФЕРАТ 
 

Звіт про НДР:  28 с., 5 рис., 5 табл., 6 джерел. 

Об' єкт дослідження – рентабельність та резерви її підвищення. 

Мета роботи – прослідкувати зміну показнику рентабельності на 

діючому підприємстві, та виявити чинники, які впливають на ці зміни. 

Метод дослідження – теоретичні дослідження прибутку та 

рентабельності, факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції. 

Досліджене діюче підприємство ТОВ «Плюс» Лтд, проведено 

факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції. За розрахунками 

рентабельності окремих видів продукції, шляхом ланцюгових підстановок, 

встановлено, що один з проаналізованих виробів не є рентабельним. На це 

могло вплинути багато чинників, а саме: підвищення або зниження 

собівартості товарної продукції, зменшення або збільшення обсягу 

виробництва, погіршення якості продукції, неефективне використання 

трудового потенціалу, застаріле технологічне обладнання та ін.  

Зроблений висновок, що нерентабельну продукцію треба вилучити з 

виробництва, що не є бажаним для керівництва підприємства. Іншим 

варіантом може бути заміна технологічного обладнання на більш 

енергозберігаюче та на таке, що не вимагає широкого використання 

трудових ресурсів. 

 

Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, зроблені в процесі 
дослідження, можуть бути використані в діяльності українських 
підприємств. 
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ЗАГАЛЬНИЙ, ЧИСТИЙ, ВАЛОВИЙ, ОПЕРАЦІЙНИЙ, 

МАРЖИНАЛЬНИЙ ПРИБУТОК; РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, 

ВИРОБУ, ВИРОБНИЦТВА, ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про науково-дослідну роботу  

"Додаткова грошова одиниця – засіб стимулювання регіональної економіки" 
Автор: студент Шосткинського інституту Сумського державного 

університету, гр. Е – 71 Ш  Дяченко Дмитро 
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Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств       

Ісакова І.В.  

    Рукопис закінчено 15 березня 2009 р. 

 

РЕФЕРАТ 

 
Звіт про НДР:  36 с., 2 додатки, 21 джерело.  

Об’єкт дослідження – додаткова грошова одиниця, як ряд заходів та 

реформ направлених на підтримку регіональних і місцевих бюджетів. 

Мета роботи – розробка ідеї «додаткової грошової одиниці», розгляд 

можливих теоретичних аспектів її функціонування, прогнозування 

ефективності альтернативних грошей та створення плану введення самої 

ідеї в життя.  

Метод дослідження – розробка економічного дослідження при 

застосуванні абстрактно-теоретичного (висунення теоретичних ідей), 

системного (структуризація положень), логічного (аналіз доцільності 

використання),  та структурно-функціонального (розробка напрямків і 

шляхів ефективного використання) методів. 

Представлена теорія додаткової грошової одиниці, що розуміє під 

собою впровадження в одному чи декількох регіонах альтернативної 

валюти, яка буде введена в обіг та буде функціонувати  у товарно-

грошовому обороті поряд із національною валютою – гривнею. В 

дослідженні доведено прогнозовані позитивні наслідки від застосування 

нововведення. Зроблено аналіз ризиків даної грошової реформи та 

запропоновано умовний план застосування теорії на практиці.  

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – 

теоретично не відхиляється можливість використання розробленої ідеї 

«додаткової грошової одиниці» на території однієї із областей України. 
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ДОДАТКОВА ГРОШОВА ОДИНИЦЯ, РЕГІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ, 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ, ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ГРОШЕЙ, 

ГРОШОВА РЕФОРМА, РИЗИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА  СЕКЦІЯ 
 

Звіт про науково-дослідну роботу  

" Україна в системі сучасних міжнародних відносин " 
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    Автори: студенти Шосткинського інституту Сумського державного 

університету, гр. СУ – 81 Ш  Гапеєнко Євген, Шевкун Віталій  

    Науковий керівник:  доцент, кандидат філософських наук  Глушко В.П.  

    Рукопис закінчено 18 березня 2009 р. 

 

РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 22сторінки. 

Об’єкт дослідження – етапи розвитку України. 

Мета роботи – отримати знання про розвиток України з часу її 

заснування до наближеного часу. 

Метод дослідження – повний аналіз інформації, отриманий з різних 

джерел інформації, та дослідження можливих варіантів розвитку України. 

Співпраця України з різними світовими організаціями. 

Результати дослідження – дослідивши різні інформаційні джерела 

ми дійшли висновку, що Україна за весь час свого існування дуже малий 

період була вільною державою і майже не була незалежною. 

Україна мала п’ять можливих варіантів розвитку. Вона намагалася 

обрати для себе якнайбільш швидший та кращий розвиток. Україна по черзі 

обирала можливі варіанти, але більша половина з них була не життєздатна і 

тому ми обрали свій шлях розвитку без усіляких втручань у нашу 

економіку. 

На даний момент Україна виконує всі свої домовленості які вона 

уклала з іншими країнами, які входять до ЄЕС. 

 

НАБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ГЕОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК, ЄЕС, 

НАТО, СПІВРОБІТНИЦТВО 

Звіт про науково-дослідну роботу  

" Постать   Івана  Мазепи   і  запорізькі  козаки " 
    Автори: студентки Шосткинського інституту Сумського державного 

університету, гр. ХТ – 81 Ш  Шматок Олена, Приходько Катерина  
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    Науковий керівник:  доцент, кандидат філософських наук  Глушко В.П.  

    Рукопис закінчено 20 березня 2009 р. 

 

РЕФЕРАТ 
 

Звіт про НДР:  22 с., 1 рис., 7 джерел. 

Об’єкт дослідження – Іван Мазепа і запорізькі козаки. 

Мета роботи – дослідити життєдіяльність Івана Мазепи та його вплив 

на розвиток Української держави. 

Метод дослідження – історичний аналіз діяльності гетьмана України 

Івана Мазепи, його ставлення до Росії за часів Петра І, Швеції та 

запорізького козацтва.  

Результати дослідження. Досліджена діяльність Івана Мазепи в часи, 

коли Українська держава була під владою Росії. Показано ставлення до 

України та українського народу Петра І і Івана Мазепи. Розглянута війна 

Росії зі Швецією, королем якої був Карл ХІІ, за вихід до Балтики. 

Розглянута участь України в цій війні, а також наслідки війни Петра І зі 

Швецією для українського народу. 

Надана характеристика діяльності прибічника Петра І Меншикова. 

Проаналізовано причини та наслідки негативного ставлення Меншикова до 

Мазепи.  

Розглянуто причини переходу Мазепи на бік шведського короля, 

розгром столиці України – Батурина царським військом, як помста Петра І 

Мазепі.  

Охарактеризовано ставлення Росії та українського народу до Мазепи 

як до зрадника. Показана підтримка запорозькими козаками позиції 

Гетьмана. Досліджено розгром Запоріжжя царськими військами за перехід 

їх на бік Мазепи. 

Розглянуто причини Полтавської битви, яка закінчилась повною 

поразкою шведської армії. Охарактеризована постать Івана Мазепи у 
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світобаченні сучасних українців. Показано вшанування пам’яті Великого 

Гетьмана України з нагоди його 370-річчя.  

 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА,  ІВАН МАЗЕПА, РОСІЯ, ШВЕЦІЯ, ВІЙНА, 

БАЛТИКА, ПЕРЕХІД МАЗЕПИ, БАТУРИН, ЗАПОРІЗЬКИ КОЗАКИ, 

ПОЛТАВСЬКА БИТВА, ПОСТАТЬ МАЗЕПИ, ПАМ’ЯТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про науково-дослідну роботу  

" Мотиваційні  чинники  працевлаштування молоді" 
Автори: студент Шосткинського інституту Сумського державного 

університету Гордюк Максим (гр. Е – 71 Ш) та студентка Шосткинського 
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хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба ШІ СумДУ Юрочко 

Ірина (гр. КС – 06).  

Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств   

Скулкіна О.М.  

    Рукопис закінчено 20 березня 2009 р. 

 

РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР:  19 с., 1 табл.., 9 додатків, 4 джерела.  

 Об’єкт дослідження – мотиваційні чинники працевлаштування 

молоді. 

 Мета роботи - дослідження за допомогою психодіагностичних 

засобів мотиваційних аспектів реалізації трудового потенціалу молоді. 
 

Мета дослідження – виявлення характерних мотиваційних чинників 

працевлаштування у безробітної молоді, дослідження психологічного 

впливу безробіття на особистість, визначення основних факторів 

повернення безробітної молоді до трудової діяльності. 
 

 Результати дослідження. В роботі наведені дані 

психодіагностичного аналізу мотиваційних чинників працевлаштування 

молоді. Особливо актуально питання працевлаштування молоді, пов’язане з 

останніми економічними і політичними подіями, які відбуваються як в 

Україні так і закордоном. Воно виникло і в нашому місті. В результаті 

проведеного опитування незайнятої молоді м. Шостка Сумської області 

віком від 19 до 28 років  було визначено рейтинг різних груп мотивів до 

праці, складності з якими зіткнулись  випускники навчальних закладів при 

працевлаштуванні. Очевидно, що переважають матеріальні мотиви до 

працевлаштування, переважно висока заробітна плата. Вагомою є потреба 

забезпечення житлом. Але разом з тим для молоді характерними є 

нематеріальні мотиви зайнятості, такі як комфортні умови праці. Не стільки 
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вираженими є потреби в самореалізації та самоствердженні, про що 

свідчить нижчий рейтинг мотивів престижу професій та перспективи 

кар’єрного зростання. Відтак, очевидно, що сучасну молодь більше 

цікавлять ті винагороди, які вони отримають в даний час, чим майбутні 

перспективи. 

Як видно з наведених результатів, життєві запити у незайнятої молоді 

високі за неадекватних можливостей працевлаштування, про що свідчить 

високий рівень застійного безробіття.  Зрозуміло, такий тривалий час 

відсутності роботи породжує супутні проблеми, найголовнішою з яких є 

старіння набутих знань.  

По закінченню роботи запропоновані шляхи стимулювати зайнятості 

та підприємницької активності молоді.  

 

МОТИВАЦІЯ, ТРУДОВА МОТИВАЦІЯ, ОБ'ЄКТИВНІ  

КОМПОНЕНТИ, СУБ'ЄКТИВНІ КОМПОНЕНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∗      5 РОКІВ  ПЛІДНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  
                       (наукові досягнення студентів та викладачів кафедри) 
 

 2004 2004 2004 2004     рік....  Наукові роботи студентів кафедри були 

представлені на студентській науково-практичній конференції 
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Шосткинського інституту Сумського державного університету «До 
65-річчя утворення Сумської області»: 

� тема роботи «Економетричний аналіз та оптимізація діяльності суб’єктів ринкового 
господарювання». Керівник: Павленко Ю.Є. Студент: Борисенко В.; 

� тема роботи «Принципи  цивільного процесуального права». Керівник: Єпик Л.І. 
Студент: Дмитренко Ю.; 

� тема роботи «Організація автоматизації процесів на виробництві підприємств 
масового і поточного типів». Керівник: Старовойт О.В. Студент: Тур О.; 

� тема роботи «Проблеми та перспективи політичної реформи в Україні». Керівник: 
Глушко В.П. Студент: Юдицька Є. 

 

 2005200520052005     рік.... Згідно наказу № 378-1 від 07.10.2005 року «Про 

організацію та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт» в конкурсі прийняли участь студенти  
ШІ Сум ДУ:  

 Борель Н., Мазепа О. та Єсіна О. (тема роботи «Бізнес-планування 
підприємства за новітніми технологіями виробництва»; керівник - Ісакова І.В.). 
Результатом участі в даному конкурсі є зайняте студентами 6-е місто. 

 

 2006200620062006         рік....  Студенти кафедри приймали участь у різних 
конкурсах студентських науково-дослідних робіт:  
  ∗  у міському конкурсі бізнес-планів підприємства.  
Тема роботи «Бізнес-планування підприємства для рідного міста». Керівник:    
Ісакова І.В. Студенти: Амбросій М. і Дмитренко Ю.;  
  ∗  у міжвузівському конкурсі Харківського державного університету, 
кафедра маркетингу та економічних досліджень. 
 Тема роботи «Маркетинговий план підприємства, що займається реалізацією офісної 
техніки та канцелярських виробів». Керівник: Ісакова І.В. Студенти: Амбросій М. і 
Дмитренко Ю. 

Роботи студентів були представлені на науково-практичній 
конференції студентів і викладачів Шосткинського інституту 
Сумського державного університету «Сучасні проблеми 
трансформаційних процесів у суспільстві»: 

� тема роботи «Бюджет 2006: сучасний погляд на традиційну проблему». Керівник: 
Павленко Ю.Є. Студент: Борель Н.; 

� тема роботи «Особливості інноваційної політики в умовах трансформаційної 
економіки». Керівник: Старовойт О.В. Студенти: Хруневич К., Покрова С.; 

� тема роботи «Проблеми функціонування банківської системи в Україні та шляхи її 
покращення». Керівник: Моісеєнко А.П. Студент: ПесоцькаВ.; 

� тема роботи «Дослідження шляхів приваблення іноземних інвестицій в економіку 
України». Керівник: Пригара І.О. Студент: Безпала О.; 

� тема роботи «Національне рахівництво господарюючих механізмів в Україні». 
Керівник: Ісакова І.В. Студенти: Бруяко А., Колотуша Ю.; 

� Тема роботи «Міграція робочої сили: актуальна реальність сьогодення». Керівник: 
МамчукІ.В. Студенти: Шевченко К., Овчинник В.; 

� Тема роботи «Регіональна диверсифікація виробництва». Керівник: Новикова І.В. 
Студент: Талан О.; 
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� Тема роботи «Участь електорату м. Шостка у парламентських, обласних та міських 
виборах».  Керівник: Глушко В.П. Студенти: Костовська Я., Мальцева А.; 

� Тема роботи «Жіночий рух в Україні як чинник гендерної рівноваги і демократії в 
українському суспільстві». Керівник: Тугай Н.О. Студенти: Сич О., Непомняща І.; 

� Тема роботи «Іконопис: історія та сучасність». Керівник: Давиденко Г.Й. Студент: 
Мамонтова О.; 

� Тема роботи «Психологія групової взаємодії». Керівник: Скулкіна О.М. Студент:  
Рогожа Ю.; 

� Тема роботи «Проблеми культури мовлення». Керівник: Давиденко Г.Й. Студент: 
Михайленко І.; 

� Тема роботи «Ідея національної церкви (на прикладі українських православних 
церков)». Керівник: Глушко В.П. Студенти: Янковська Т., Кірєєв О.; 

� Тема роботи «Вивчення ціннісних орієнтирів та рівня громадської активності 
студентів Шосткінського інституту Сумського державного університету та Хіміко-
технологічного коледжу імені Івана Кожедуба ШІ Сум ДУ». Керівник: Вачкова 
Л.В. Студент:       Завалій О.; 

� Тема роботи «Куліш П., як засновник «хуторянської філософії»». Керівник: Глушко 
В.П. Студенти: Єрохов В., Хотовицький С.; 

� Тема роботи «Масова культура та її вульгарність». Керівник: Давиденко Г.Й. 
Студент: Лопатін В. 

 

 2007200720072007     рік....   Згідно наказу № 378-1 від 07.10.2005 року «Про 

організацію та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт» в конкурсі взяли участь наступні роботи: 

• «Інвестиції в економічну сферу України». Керівник: Пригара І.О. Студент: 
Песоцька В.; 

• «Впровадження екологічного менеджменту в виробництво». Керівник: Мамчук І.В. 
Студент: Мальцева А.; 

• «Региональная диверсификация производства». Керівник: Новикова І.В. Студент:       
Сич О.; 

• «Бізнес-планування сучасного підприємства по переробці відходів». Керівник:       
Ісакова І.В. Студент: Василевська А. 

Роботи студентів були представлені на щорічному конкурсі 
студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження молоді: 
стан розвитку, реальні проекти, перспективи», який був організований і 
проведений кафедрою:  

� «Політика захисту національного ринку від іноземної конкуренції». Керівник:       
Мамчук І.В. Студент: Бруяко А.; 

� «Введення екологічного менеджменту на виробництві». Керівник: Мамчук І.В. 
Студент: Мальцева А.; 

� «Фінансовий стан підприємства як елемент управління його фінансово-
господарською діяльністю». Керівник: МоісеєнкоА.П. Студент: Песоцька В.; 

� «П. Куліш: переклад Біблії». Керівник: Глушко В.П. Студенти: Непомняща І.,   
Скітьова С.; 

� «Оцінка підтримки аграрних виробників України в міжнародному порівнянні». 
Керівник: Новикова І.В. Студент: Сич О.; 

� «Вивчення стану навколишнього природного середовища області та його вплив на 
стан здоров’я людини». Керівник: Новикова І.В. Студент: Костовська Я.; 
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� «Дослідження стану національної освіти України». Керівник: Павленко Ю.Є. 
Студент: Мазепа О.; 

� «Дослідження стану інвестиційної діяльності в регіоні». Керівник: Пригара І.О. 
Студент: Шведова С.; 

� «Аналіз ефективності інвестиційного проекту». Керівник: Пригара І.О. Студент: 
Песоцька В.; 

� «Соціальний проект створення спортивного клубу «Bеst Form» для підвищення 
спортивно-культурного рівня населення». Керівник: Ісакова І.В. Студент:     
Василевська А.; 

Студенти кафедри разом з викладачами приймали участь у 
Міжнародній науковій конференції «Менеджмент за умов 
трансформаційних інновацій», яка проводилась в Сумському обласному 
інституті післядипломної підготовки: 

� «Суспільство знань: неупереджений погляд на проблеми вищої освіти». Наукові 
керівники: Акуленко В.Л, Павленко Ю.Є. Студент: Мазепа О. 

Студенти також мали і свої власні публікації: 
⇒ Василевська А.О. (ст. гр. Е-51ш), керівник Ісакова І.В. «Структура перебудови 

економіки України: необхідність та проблеми здійснення». Вид-тво Сум ДУ. 
 

2008200820082008         рік....         Згідно наказу № 378-1 від 07.10.2005 року «Про 

організацію та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт» в конкурсі взяли участь наступні роботи: 

• «Бізнес-план підприємства з переробки твердих побутових відходів «Екобум». 
Керівники: Ісакова І.В., Мамчук І.В. Студенти: Василевська А., Лямець Д.; 

• «Історія реклами та її сучасний розвиток в Україні». Керівник: ПригараІ.О. 
Студент: Мамонтова О. 

Роботи студентів були представлені на щорічному конкурсі 
студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження молоді: 
стан розвитку, реальні проекти, перспективи», який був організований і 
проведений кафедрою:  

� «Тіньова економіка в Україні: прихована реальність». Керівник: Павленко Ю.Є. 
Студент: Мазепа О.; 

� «Особливості формування ефективної стратегії підприємства в умовах ринкової 
економіки». Керівник: Моісеєнко А.П. Студент: Песоцька В.; 

� «Історія виникнення реклами та її розвиток в Україні». Керівник: ПригараІ.О. 
Студент: Лупик М.; 

� «Європейська політика сусідства». Керівник: Пригара І.О. Студент: Груша С.; 
� «Економічна розробка впровадження екологічно безпечного підприємства «ЕКО 

Пласт» по переробці побутових відходів в місті Шостка». Керівники: Ісакова І.В., 
Мамчук І.В. Студенти: Василевська А., Лямець Д.; 

� «Эколого-экономическое обоснование утилизации отходов водоочистных 
сооружений г. Шостка почвенным методом». Керівник: Новікова І.В. Студент: 
Шведова С.; 

� «Значення української культури як фактора української державності». Керівник: 
Глушко В.П. Студенти: Груша С., Плацинда С.; 

� «Духовна культура майбутніх інженерних кадрів». Керівник: Тугай Н.О. Студент:  
Фішар П.; 
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� «Деякі сторінки історії Середино-Будського району». Керівник: ГлушкоВ.П. 
Студент: Гордюк М. 

Студенти разом з викладачами також приймали участь в різних 
міжнародних науково-практичних конференціях: 
� «Дослідження рекламної індустрії України на основі даних експорту-імпорту 

послуг реклами за період січень-лютий 2005-2007 років». Доповідачі: Пригара І.О., 
Лупик М. (Міжнародна наукова конференція. Суми); 
� «Актуальность проведения научно-технической политики в ресурсосбережении». 

Доповідачі: Новикова І.В., Сич О. (Міжнародна науково-практична 
конференція «Наука и образование 2008». Дніпропетровськ); 
� «Українська державність і українська культура». Доповідачі: Глушко В.П.,    

Груша С., Плацинда С. (Міжнародна наукова конференція, Суми); 
� «Національно-освітній простір: із минулого у майбутнє». Доповідачі: 

ПавленкоЮ.Є., Акуленко В.Л., Мазепа О. (Міжнародна наукова конференція 
«Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних 
взаємозв’язків». Суми).  

Студенти мали власні публікації:  
⇒ Мазепа О. (ст. гр. Е-41ш), керівники Акуленко В.Л., Павленко Ю.Є. «Тіньовий 

економіко-латентний чинник дестабілізації розвитку українського суспільства». 
Збірник наукових праць «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку», 
Хмельницький, 2008. 

 

 2009200920092009         рік....  Згідно наказу № 378-1 від 07.10.2005 року «Про 

організацію та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт» в конкурсі взяли участь наступні роботи:  

� «Економічна розробка впровадження екологічно безпечного підприємства ТОВ 
«Еко Пласт» по переробці побутових відходів в м.Шостка». Керівники: Ісакова І.В., 
Мамчук І.В. Студенти: Василевська А., Лямець Д.; 

� «Економічні інвестиції: стан, проблеми та перспективи (на прикладі Сумської 
області)». Керівник: Пригара І.О. Студент: Подгаєвський Я.; 

� «Економічна ефективність інноваційного виробництва. Бізнес-план підприємства 
деревообробної галузі «Полісся». Керівник: Ісакова І.В. Студенти: Літуновська М., 
Шепель А.; 

� «Еколого-економічне обгрунтування утилізації відходів водоочісних споруд м. 
Шостки грунтовним методом». Керівник: Новикова І.В. Студенти: Шведова С., 
Сич О. 

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
третє почесне місце зайняла робота «Економічна розробка впровадження 
екологічно безпечного підприємства ТОВ «ЕКО Пласт» по переробці побутових 
відходів в м. Шостка». Керівники: Ісакова І.В., Мамчук І.В. Студенти:     
Василевська А., Лямець Д. 

Науково----практичні    розробки    студентів    кафедри, , , , 

які    відзначені    дипломами, , , , нагородами    та    

рекомендовані    до    впровадження    

 

 

 
Конкурс студентських  НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ  СумДУ-2009 

 

42 

 
2004 рік 

Міський конкурс бізнес-планів підприємства. Тема роботи: 
«Бізнес-планування підприємства для рідного міста». Автори: 
Амбросій Марина, Дмитренко Юлія. Керівник: Ісакова І.В. 

Запропоновано проект підприємства у формі тепличного 
господарства з вирощуванням овочів для реалізації на регіональному 
ринку.  

Результат: робота розглядалась Шосткинським міськвиконкомом,  
посіла ІІІ місце, викликала зацікавленість у бізнес-середовищі міста та в 
подальшому була рекомендована до впровадження. 

 
 

2005 рік 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Тема 

роботи: «Бізнес-планування підприємства за новітніми 
технологіями виробництва». Автори: Борель Надія, Мазепа 
Оксана, Єсіна Олеся. Керівник: Ісакова І.В.  

Запропоновано підприємство з виробництва електроенергії за 
рахунок природної сировини (сонячної енергії). Згідно розрахунку 
основних показників обґрунтована ефективність впровадження даного 
проекту.  

Результат: проект розглядався галузевою експертною комісією, 
отримав VІ місце і був рекомендований до впровадження. 

 
 

2006 рік 
Міжвузівський конкурс маркетингових досліджень Харківського 

державного університету. Тема роботи: «Маркетинговий план 
підприємства, що займається реалізацією офісної техніки та 
канцелярських виробів». Автор: Амбросій Марина. Керівник: Ісакова І.В. 

Запропоновано підприємство, що діє на базі використання нових 
організаційних та мотиваційних принципів функціонування.  

Результат: конкурсна робота ввійшла в «десятку кращих проектів 
Харківського державного університету», викликала інтерес у 
посередників з торгівлі офісними приладами та мала передумови для 
практичного застосування ідеї. 

 
 

2007- 2009 роки 
Тема роботи: «Бізнес-план сучасного підприємства по 

переробці відходів». Автор: Василевська Анна. Керівники: Ісакова І.В., 
Мамчук І.В. 
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Даний проект досліджувався і розроблявся з 2007 до 2009 року, 
базується на пропозиції щодо впровадження в практику екологічно 
безпечного підприємства «ЕКО Пласт». В подальшому до співпраці з 
розробки підприємства долучився  Лямець Денис з власними ідеями. 

Результат: в 2008 році робота посіла ІІІ місце на кафедральному 
конкурсі студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження 
молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», викликала 
зацікавленість експертів, була доопрацьована та рекомендована до 
подання на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. 

 
 

2009 рік 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Тема 

роботи: «Економічна розробка впровадження екологічно 
безпечного підприємства ТОВ «ЕКО Пласт» по переробці 
побутових відходів в м. Шостка». Автори: Василевська Анна, 
Лямець Денис. Керівники: Ісакова І.В., Мамчук І.В. 

Ідея бізнес-плану базується на впровадженні в м. Шостка 
підприємства по переробці побутових відходів з застосуванням новітніх 
технологій. На час подання проект не мав аналогів в м. Шостка. 

Результат: в березні 2009 року робота розглядалася галузевою 
експертною комісією, отримала ІІІ місце і була рекомендована до 
впровадження. 

 
 

2009 рік 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Тема 

роботи: «Бізнес-план підприємства «Полісся» деревообробної 
галузі». Автори:  Літуновська Маргарита, Шепель Анна. Керівник: 
Ісакова І.В. 

Робота доводить економічну ефективність інноваційного 
виробництва з використанням деревини без відходів виробництва. 
Бізнес-план має економічно обґрунтований висновок щодо ефективності 
впровадження. 

Результат: робота розглядалась галузевою комісією ІІ туру, 
привернула увагу експертів, а тому потребує подальшого дослідження і 
розвитку для практичної реалізації плану проекту. 

 
 

∗  ВИКЛАДАЧІ  І  СПІВРОБІТНИКИ  КАФЕДРИ  ЕСД   
                       (наукові інтереси та творчі плани) 
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�  Акуленко    Віталій    Лук’’’’янович – завідувач 
кафедри економіки підприємств, кандидат 
економічних наук,   доцент 

Наукові інтереси: 
1. Управлінська діяльність. 

2. Еколого-економічна діяльність. 

3. Економіка підприємства (промисловості). 

Творчі плани на майбутнє:  
Розвиток наукової діяльності інституту, у т. ч. госпдоговірної 

тематики з участю студентів. Структурні зміни інституту, у т. ч. 

підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

�   Павленко    Юрій    Євгенович – доцент кафедри 
економіки підприємств, кандидат технічних наук, 
доцент 

Наукові інтереси: 
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1. Дослідження характерних закономірностей в складних системах, 

формалізація та змістовна інтерпретація наявних причинно-

наслідкових зв’язків.  

2. Ретроспективний, структурно-функціональний, логічний та 

динамічний аналіз і передбачення розвитку соціально-

економічних систем. 

3. Класична методологія,  мотиваційні чинники та новітні напрямки 

активізації наукової і науково-технічної творчості. 

Творчі плани на майбутнє:  
Узагальнення попередніх результатів власних досліджень, видання 

наукової монографії, створення в ШІ СумДУ діючого студентського 

гуртка наукової творчості та винахідництва, розробка навчального курсу з 

методології активізації наукової творчості та формування життєвої 

стратегії творчої особистості. 

�     Глушко    Володимир    Петрович – доцент 
кафедри економіки підприємств, керівник 
соціально-гуманітарної секції, кандидат 
філософських наук, доцент 

Наукові інтереси:  
1. Трансформаційні процеси в Україні: політологічні і релігієзнавчі 

аспекти.  

2. Взаємозв’язок політики і релігії.  

3. Структура та функціональний діапазон парадигмальної науки. 

Творчі плани на майбутнє:  
Аналіз релігієзнавчих термінів у творчості І. Франка. 

�  Старовойт    Олена    Василівна – викладач 
кафедри економіки підприємств, керівник 
економічної секції, магістр з педагогіки вищої 
школи 

Наукові інтереси:  
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1. Економіка підприємства. 

2. Організація виробництва. 

3. Теорія та методологія соціально-трудових відносин. 

4. Проблеми економіки праці. 

5. Трудовий потенціал підприємства.  

6. Педагогіка вищої школи. 

Творчі плани на майбутнє:  
Розробка навчально-методичного посібника для самостійного 

вивчення дисципліни. 

 

�  Полончук    Віра    Олексіївна – старший викладач 
кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси: 
  

1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу. 

 

�  Барна    Павло    Вікторович – викладач кафедри 
економіки підприємств 

Наукові інтереси:  
1. Розвиток соціально-економічних систем. 

2. Реструктуризація промислових підприємств. 

3. Еколого-економічні аспекти діяльності господарюючих суб’єктів. 

Творчі плани на майбутнє:  
Розробка стратегії соціально-економічного розвитку м. Шостка. 

 

�  Тугай    Наталія    Олександрівна – викладач 
кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Системний аналіз проблем формування духовної культури 

студентів технічних університетів в умовах глобалізації та 

інформаційної революції. 



 

 
Конкурс студентських  НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ  СумДУ-2009 

 

47 

2. Роль суспільних наук  у формуванні духовної культури. 

3. Методи формування духовної культури засобами поза 

навчальної діяльності. 

Творчі плани на майбутнє:  
Оптимізація навчально-виховного процесу у вищому технічному 

навчальному закладі. Висвітлення особливостей студентської молоді як 

специфічної демографічної групи суспільства та значення виховної роботи 

у молоді в навчально-методичних посібниках. 

 

�  Ісакова    Ірина    Володимирівна – викладач 
кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Економічна теорія. 

2. Дослідження національного рахівництва. 

3. Проблема адаптації СНР у сфері господарського механізму 

постсоціалістичних країн. 

Творчі плани на майбутнє:  
Видавництво методичного посібника для студентів ВНЗ з 

дослідження макроекономічного обліку із застосуванням СНР. 

Узагальнення інформації щодо ефективного використання СНР для повного 

відображення статистичної макроекономічної інформації.  

 

�  Пригара    Ірина    Олександрівна – викладач 
кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Екологічний маркетинг. 

2. Еколого-економічна оцінка  життєвого циклу виробів. 

3. Шляхи подовження етапів життєвого циклу виробів. 
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�  Мамчук    Ірина    Валентинівна – викладач 
кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Економіка природокористування. 

2. Екологічний менеджмент. 

3. Реструктуризація. 

Творчі плани на майбутнє:  
Робота над дисертацією «Економічне обґрунтування 

реструктуризації еколого-шкідливих підприємств». 

 
 

�  Новикова    Інна    Володимирівна – викладач 
кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси:   
1. Еколого-економічні аспекти діяльності господарюючих суб’єктів. 

2. Розробка ресурсозберігаючих бізнес-планів. 

3. Розвиток соціально-економічних систем. 

Творчі плани на майбутнє:  
Робота над дисертацією «Еколого-економічне обґрунтування 

ресурсозберігаючих бізнес-процесів». 

 

� Китаєв    Олексій    Васильович – доцент  
кафедри економіки підприємств, кандидат 
економічних наук 

Наукові інтереси:  

1. Податкове регулювання міжнародного співробітництва. 

2. Еколого-економічні аспекти сучасного стану розвитку 

міжнародних економічних відносин. 

Творчі плани на майбутнє:  
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Видавництво методичного посібника для студентів ВНЗ з 

міжнародної економіки. 

� Ісаков    Павло    Миколайович – викладач 
кафедри економіки підприємств, кандидат 
історичних наук 

Наукові інтереси:  

1. Дослідження селянського повстанського антикомуністичного 

руху на Лівобережній Україні (березень 1919- листопад 1921 рр.). 

2. Аналіз архівних джерел Сумської, Полтавської, Чернігівської, 

Київської, Харківської областей. 

Творчі плани на майбутнє:  
Видання монографії за історичним дослідженням селянського 

повстанського антикомуністичного руху 1919-1921 рр.  

� Києвицька    Ніна    Павлівна – викладач кафедри 
економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Дослідження шляхів формування позитивного іміджу вищого 

навчального закладу. 

2. Методологічні основи удосконалення організаційно-масових 

форм профорієнтаційної роботи. 

3. Етичні основи міжособистісного спілкування в процесі 

професійної діяльності. 

� Арутюнян    Ліліт    Григорівна – викладач 
кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Виховання молодого покоління в сучасних умовах 

трансформації суспільства. 

2. Соціологічні дослідження у сфері здоров’я. 

3. Соціологічні дослідження в галузі освіти. 

Творчі плани на майбутнє:  
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Розробка власної концепції дослідження розвитку соціальних норм і 

цінностей в суспільстві. 

� Ахременко    Ніна    Іванівна – викладач кафедри 
економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 

2. Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства. 

3. Оцінка та управління фінансовою стійкістю підприємства. 

Творчі плани на майбутнє:  
Аналіз державного регулювання грошового обороту в Україні в 

умовах економічної кризи. 

� Тихоненкова    Світлана    Олексіївна – 
викладач кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Аналіз правового регулювання неповного робочого часу в 

умовах ринкової економіки. 

2. Конституційні права та обов’язки у сфері трудового права та 

гарантії їх реалізації. 

Творчі плани на майбутнє:  
Практичне значення теоретичної юриспруденції. 

� Скулкіна    Олена    Миколаївна – викладач 
кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Аналіз соціально-динамічних явищ та багатогранності 

соціальних контактів студентів ВНЗ. 

2. Дослідження проблем становлення особистості. 

3. Механізм взаємодії в процесі спілкування. 

Творчі плани на майбутнє:  
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Аналіз розвитку здібностей та творчих особливостей молоді. 

 

� Осадча    Наталія    Миколаївна – викладач 
кафедри економіки підприємств, магістр з 
бухгалтерського обліку 

Наукові інтереси:  

1. Бухгалтерський облік та аудит. 

2. Дослідження методів підвищення ефективності аудиту 

господарюючих суб’єктів. 

Творчі плани на майбутнє:  
Розробка та видання навчально-методичного посібника. 

 

� Вачкова    Людмила    Володимирівна – викладач 
кафедри економіки підприємств 

Наукові інтереси:  

1. Інноваційні методи викладання. 

2. Активізація пізнавально-креативних методів викладання. 

Творчі плани на майбутнє:  
Використання наробок викладання. 

 

� Петрушенко    Ірина    Олексіївна – викладач 
кафедри економіки підприємств. 

Наукові інтереси: 
1. Раціоналізація роботи з діловими паперами, удосконалення 

прийомів і шаблонів. 

2. Узагальнення знань, життєво важливих для ефективного 

ведення підприємницької діяльності. 
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3. Поширення стандартів, культури, етики ділового мовлення, 

формування комплексу вмінь і навичок оформлення ділових 

паперів. 

Творчі плани на майбутнє:  
Розробити та провести в навчальних групах практичні тренінги 

«Діловими людьми не народжуються, ними стають в процесі щоденної 

праці, самоосвіти та самовдосконалення». 

 

 

�  Клименко    Наталія    Георгіївна – провідний 
фахівець кафедри економіки підприємств 

Організація науково-методичної роботи: 
1. Розроблення навчальних планів та інструктивних документів 

для підготовки фахівців, що визначають зміст навчання та 

методи організації навчального процесу. 

2. Планування навчально-організаційної та методичної роботи з 

підвищення кваліфікації фахівців. 

3. Аналіз якісного стану науково-методичного забезпечення 

дисциплін кафедри. 

Перспективи на майбутнє:  
Удосконалення методів контролю та організації самостійної роботи 

студентів. 

 

�  Парфенова    Наталія    Леонідівна – фахівець 

кафедри економіки підприємств 

Організація навчально-методичної роботи: 
1. Технічне забезпечення проведення навчального процесу. 

2. Естетичне оформлення матеріалів для методичної роботи. 
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3. Забезпечення виконання наказів і доручень стосовно 

навчального процесу, вживання оперативних заходів щодо 

своєчасного та якісного їх виконання. 

Перспективи на майбутнє:  
Укладання документів з планування навчального процесу та 

організації кредитно-модульної системи навчання. 
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Наукове спрямування: 

"Дослідження соціально-економічних, історичних, 
політичних і психологічних чинників 

розвитку суспільства і регіонів" 
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