
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

(ПУЕТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА І МОЛОДЬ В  
ХХІ СТОРІЧЧІ 

 

 

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної  інтернет-конференції 
 

 

Частина 2 

 

 

(м. Полтава, 1–2 грудня 2016 року) 

 

 

 

 

 

Полтава 

ПУЕТ 

2016



УДК 001-053.67―20‖(043.2) 
ББК 72я431 

Н34 

Друкується відповідно до Наказу по університету № 183-Н від 9 вересня 
2016 р. 

Організаційний комітет: 

С. В. Гаркуша, голова організаційного комітету, д. т. н., доцент, проректор з 
наукової роботи ПУЕТ; 
О. В. Чернявська, д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної робо-

ти (міжнародні зв’язки, міжнародна діяльність, європейська та євроатлан-

тична інтеграція) ПУЕТ; 

Н. В. Герман, доцент, директор науково-навчального центру ПУЕТ; 
Н. С. Педченко, д. е. н., професор, директор Інституту економіки, управління 
та інформаційних технологій ПУЕТ; 
Н. М. Тягунова, к. т. н., професор, декан факультету товарознавства, торгівлі 
та маркетингу ПУЕТ; 
В. О. Скрипник, д. т. н., доцент, декан факультету харчових технологій, 
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ПУЕТ; 
Н. І. Коливушка, завідувач науково-організаційного відділу ПУЕТ; 
Л. М. Діденко, начальник редакційно-видавничого відділу ПУЕТ. 
 

 
Наука і молодь в ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей ІІ Міжна-

родної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Пол-

тава, 1–2 грудня 2016 року) : в 3 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – Ч. 2. – 

324 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами. 

ISBN 978-966-184-254-9 

У збірнику представлено тези учасників ІІ Міжнародної молодіжної науково-прак-

тичної інтернет-конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі» за напрямами підготовки: 
«Бізнес-адміністрування», «Керівництво та лідерство», «Менеджмент», «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Місцеве самовряду-

вання», «Вища математика і фізика», «Педагогіка вищої школи», «Фізичне виховання», 

«Лінгвістика, теорія та практика перекладу ділової іноземної мови», «Лінгвістичні 
дослідження вивчення української та іноземних мов»  

УДК 001-053.67“20”(043.2) 
ББК 72я431 

 

Матеріали друкуються в авторській редакції мовами оригіналів. 
За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідальні автори. 

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу ПУЕТ заборонено. 
 

 

 

 

ISBN 978-966-184-254-9 

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі», 2016 

Н34 



 
 

 

 

 

 

 

 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Білоруський торгово-економічний університет  споживчої кооперації (Республіка Білорусь) Євразійський національний університет  імені Л. Н. Гумільова (Республіка Казахстан) Кооперативно-торговий університет  Молдови (Республіка Молдова) Таджицький державний університет комерції 
(Республіка Таджикистан) Університет національного та світового 

 господарства (Республіка Болгарія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 



 

3 

ЗМІСТ 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

«Бізнес-адміністрування» ........................................................................ 10 
Онвубико Ч.М., Чайка І. П. Стратегическое управление 
производственно-коммерческой деятельностью предприятия ............ 10 

Остапченко І. Ю., Чайка І. П. Аналіз економічної діяльності 
підприємства ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод» .................... 12 
Тертицька А. О., Іванюта В. Ф. Управління ризиком та  
запобігання банкрутства підприємства .................................................. 14 
Чехова А.В., Іванюта В. Ф. Управління комплексом  
маркетингу на підприємстві .................................................................... 17 

Якушева І. В., Бондар-Підгурська О. В. Управління цілями 
підприємства ............................................................................................. 20 
 
«Керівництво та лідерство» ..................................................................... 24 
Sapaad N., Frolova O. Pursuing a Seafarer’s Profession:  
Career Awareness Training of Maritime Cadets ........................................ 24 

 
«Менеджмент» .......................................................................................... 27 
Нетреба І. О. Фінансові та нефінансові критерії  
оцінювання ефективності інформаційної системи  
управління підприємством ...................................................................... 27 
Служенко К.О., Шишко А.Ю. Совершенствование  
бизнес-планирования на предприятии.................................................... 29 

Халько Д. О., Шишко А. Ю. Механизм разработки и  
производства инновационного продукта на предприятии  
ООО «Биоком технология» ..................................................................... 32 

 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ................................ 36 
Набірушкін В. О., Бондар-Підгурська О. В. Особливості  
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств  
в умовах нестабільності ........................................................................... 36 
Пивовар І. І., Чайка І. П. Управління маркетинговою  
діяльністю на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної  
діяльності ................................................................................................... 39 

Поцекулова А. А., Левицька О. О. Мікроекономічні  
маркетингові стратегії зовнішньоекономічної діяльності  
підприємства ............................................................................................. 42 



4 

«Менеджмент організацій» ...................................................................... 46 
Бороздін В. К., Лисенко М.О. Управління якістю діяльності 
підприємства ............................................................................................. 46 
Власенко І.  А., Таран-Лала О. М. Формування системи  
моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства  
в умовах трансформації національної економіки ............................................... 48 
Давидкін О.Є., Тягунова З. О. Особливості управління  
комунікаціями на підприємстві ............................................................... 51 
Дмитренко А. В., Остряніна С. В. Формування та  
реалізації кадрової політики підприємства ............................................ 54 
Дрібний А. Б., Талалаєв В. О. Формування ефективного  
механізму управління інноваційним розвитком  
ПАТ «Полтавакондитер» ......................................................................... 57 

Дубина С. С., Овчаренко О. М. Оцінка ефективності управління 
інноваційним потенціалом ПАТ «Полтавакондитер» ........................... 60 

Замрій С. А.,  Кудла Н. Є. Збалансований розвиток готельно-

ресторанних підприємств як чинник збереження довкілля .................. 63 

Каленіченко В. В., Білінська О. П. Проблематика фомування  
системи методів оцінки персоналу на підприємстві ............................. 66 

Кізім І. С., Олех В. С., Лозова О. В. Ефективна система управління 
підприемством: особливості формування та реалізації ........................ 69 
Кобзєв О. В., Гусаковська Т. О. Оцінка інтелектуального  
капіталу підприємства: теорія і практика ............................................... 72 
Козинець Р.І., Тягунова З. О. Інструментарій системи оцінки 
персоналу підприємства ........................................................................... 75 
Крупський М. О., Лугівська О. П. Формування та  
реалізація стратегії організації ................................................................ 78 
Олійник О. В., Тягунова З. О. Мотивація інноваційної  
діяльності академічного персоналу ВНЗ України ................................. 80 
Парахневич Д.  А., Шишко А. Ю. Характеристика  
основных моделей управления запасами ............................................... 84 
Пасько Я. О., Тягунова З. О. Інтелектуальний капітал  
в системі менеджменту підприємства .................................................... 87 
Петров А. О., Писаренко Ж. А. Педагогічний менеджмент –  
базовий принцип розвитку освітніх організацій .......................................... 90 
Платохіна А. Б., Мізунська І. Р., Лаготюк В. О. Коучинг –  
прогресивний напрям у системі управління персоналом ..................... 93 
Потерейко І. Р., Григорчук О. С., Кудла Н. Є. Використання 
логістичних підходів у наданні готельних послуг ................................ 96 
Радько Ю. С., Остряніна С. В. Система методів управління 
підприємством: формування та реалізація ............................................. 99 



 

5 

Ревутская К. Е., Шишко А. Ю. Использование системы KPI для 
повышения эффективности мотивации персонала на 
автотранспортных предприятиях (на примере  
ООО «Пять машин») .............................................................................. 102 
Семків І. Ю., Баран К. В., Кудла Н. Є. Значення безпеки у 
забезпеченні конкурентоспроможності готельного бізнесу ............... 105 
Тітенко В. В., Рибалко-Рак Л. А. Реалізація процесного  
підходу до управління в межах системи управління якістю  
сучасного підприємства ......................................................................... 108 
Чамара К. С., Лопушинська О. В. Нематеріальне  
стимулювання персоналу як засіб підвищення 
конкурентоспроможності організації ................................................... 110 

 
«Місцеве самоврядування» .................................................................... 113 
Ільченко Л. А. Роль територіальних громад у розбудові  
економіки України .................................................................................. 113 
Кущинський А О., Козюра І. В. Розвиток полтавського 
самоврядування середини XIX ст. – початку ХХ ст. .......................... 116 
Обарчук Е. В. Крайове самоврядування на рівненщині:  
від витоків до сьогодення ...................................................................... 118 
Тремтій К. Ю., Козюра І. В. Децентралізація і деконцентрація  
влади й повноважень .............................................................................. 122 
Тушинская К. В., Яцевич Н. В. Зарубежный опыт  
функционирования местного управления и самоуправления: 
перспективы применения в Республике Беларусь ............................... 124 

 

НАУКИ ПРО ОСВІТУ 
 
«Вища математика і фізика» .................................................................. 128 
Луцак С. М., Бекенов М. И. О мерах сложности строения  
решеток квазимногообразий .................................................................. 128 
Луцак С. М., Бекенов М. И. О сложности решеток  
квазимногообразий для классов коммутативных колец с единицей ....... 130 
Пупко Х., Чобан О. А.  Нанотехнологія – наука майбутнього .......... 132 
 
«Педагогіка вищої школи» .................................................................... 135 
Алиферович М. С., Мижевич О. М. К вопросу о вхождении  
высшей школы республики беларусь в болонский процесс ............... 135 
Антипенко Л. М., Білий А. К. Аналіз динаміки відпрацювання 
вітчизняними студентами i курсу медичних факультетів ЗДМУ 
спеціальності «Лікувальна справа» комп’ютерного тестування з 
біоорганічної хімії у 2015–2016 навчальному році ............................. 138 



6 

Вишневецкая Л. В. Внеучебная деятельность студентов  
высшей школы ........................................................................................ 140 
Гергель В. В., Вовк М. О. Вплив науково-дослідної роботи   
студентів на розвиток інтелектуальних та професійних  
здібностей ................................................................................................ 143 
Yefimova O. M., Zhytska S. A., Mamochka I. O. Competence-based 

Approach to Military Students Training ................................................... 146 

Іноземцев В. А., Мороз С. Е. Формування економічної  
компетенції майбутніх фахівців торговельної сфери  ......................... 149 
Ісакова В. С. Формування ділової комунікативної компетентності 
молодшого спеціаліста економіки в процесі фахової підготовки ...... 151 

Карішина О. В. Роль музично-драматичного гуртка у розвитку 
творчої активності підлітків .................................................................. 156 
Коростик С. С.,  Мижевич О. М. Элементы гендерного  
воспитания на занятиях по истории философии ................................. 159 
Крочак Л. В. Шляхи підвищення ефективності навчального  
процесу у вищій школі ........................................................................... 162 

Махаева А. К., Набиева А. Обучение иноязычной  
коммуникации как средство формирования профессиональной 
компетентности студента ВУЗа ............................................................ 166 

Мороз Т. Ю.,Калашник О. В. Педагогічний супровід професійної 
підготовки майбутніх фахівців очима студента .................................. 169 
Москалюк Н. В. Методи пізнання у змісті фахової підготовки 
майбутніх вчителів природничих дисциплін ....................................... 172 

Нещадим Л. В. Проблемне навчання, як метод створення  
і вирішення виробничих ситуацій в підготовці майбутніх 
товарознавців .......................................................................................... 175 

Огуй С. Педагогічний аспект підготовки молодших  
спеціалістів готельно-ресторанної справи в процесі  
розробки дизайну святкового столу ...................................................... 178 
Покудіна Л. С., Гомонюк О. М. Інтегративні навчальні курси  
як засіб посилення міждисциплінарних зв’язків у підготовці  
фіхівців фінансово-економічної сфери ................................................. 181 
Рева В. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів  
хімії до конструювання візуальних засобів знань у ВНЗ.................... 184 
Рябуха А. Ю. Особливості застосування мультимедійних  
технологій при викладанні природничо-математичних  
дисциплін у ВНЗ ..................................................................................... 187  

Северин О. Естетичний потенціал дизайну у формуванні професійних 
якостей студентів з спеціальності «харчові технології» ..................... 190 



 

7 

Северин Ю. М. Сучасні інформаційні технології на заняттях 
математики та вищої математики ......................................................... 192 
Сипко Л. М. Роль ігрових технологій в процесі викладання  
іноземної мови ........................................................................................ 194 
Тараненко Ю. П., Коваль Л. В. Компетентнісний підхід у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів хореографії ................... 197 

 
«Фізичне виховання» ............................................................................. 200 
Говорова А. А.,  Чекмарьова Н. Г. Вплив засобів та методів  
фізичної культури на формування моральних якостей студентів ..... 200  
Дейнеко А. Х., Вишня О. В. Формування культури рухів в учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, як один із напрямів 
вдосконалення системи фізичного виховання ..................................... 203 
Косован А., Шпортій В. Р. Цільові орієнтири фізичного  
виховання студентів внз в умовах інформаційного суспільства ........ 206 
Коченя Д. Л., Осипенко Е. В. особенности тренировочного  
процесса в армрестлинге ........................................................................ 208 
Misyura A. A., Gusinets E. V. The Use of Physical  
Minutes at the English Lessons With Children of Middle School  
Age and its Peculiarities ........................................................................... 211 
Ніколайчук В. С., Бойко Л. А. Нові пріоритети фізичного  
виховання в умовах сучасного стану здоров’я студентської  
молоді ...................................................................................................... 214 

Popovych O. I. Effect of Physical Culture on Students  

Personality Formation ............................................................................... 219 
Сторчак О. Ю., Чекмарева Н. Г. Исторические аспекты  
развития лечебной физической культуры (ЛФК) в мире .................... 223 
Сукалов Е. К., Осипенко Е. В. Индивидуализация  
средств тренировки бегунов в годичном цикле на основе  
анализа биомеханических данных техники бега ................................. 226 
Табулина О. И., Осипенко Е. В. Игровая деятельность как  
важный элемент физической подготовки юных волейболистов........ 228 
Ягелло А. В., Севдалев С. В. Исследование здоровых  
привычек у студентов ггу им. Ф. Скорины .......................................... 231  

 

ПРАВОЗНАВСТВО 

 
Абдулла А. Б., Кожахметова С. Г. Правовое регулирование 
«народного IPO» ..................................................................................... 235 

Варютта Т. І. Формування творчих здібностей студентів  
на заняттях з правознавства ................................................................... 238 



8 

Каирбаева Н. А., Кожахметова С. Г. Роль первого  
президента Республики Казахстан в развитии инновационной 
деятельности молодежи ......................................................................... 241 

Лашко Г., Бєлова Т. М. Правове виховання як фактор  
формування  правосвідомості ................................................................ 244 

Нестеренко О. М. Новели законодавства про виконавче  
провадження в Україні ........................................................................... 246 

Перун С. В. Застосування поліцією методів переконання та 
адміністративного примусу з метою забезпечення  
публічної безпеки і порядку .................................................................. 249 

Пичоха С. О., Мацелик М. О. Правові проблеми визначення  
сторін в договорі про закупівлю ........................................................... 252 

Романов Я. В. Проблемні питання, що виникають при  
здійсненні повноважень прокурора, як спеціально  
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції ......................255 

Савчук К. О., Мілієнко О. А. Адміністративний примус ........................ 258 

Северенчук Т. М. Докази та доказування в господарському  
процесі ..................................................................................................... 260 

Сердюк Е., Варютта Т. І. Правові знання, як чинник  
правової культури ................................................................................... 263 

Стрілко Д. Л. Правовий нігілізм: причини існування та  
шляхи подолання .................................................................................... 265 

Шеляженко Ю. В., Француз-Яковець Т. А. Філософія права  
Саїда Нурсі та Памфіла Юркевича: порівняння християнської і 
мусульманської доктрини особистої автономії ................................... 269 

Яременко В. В., Мілієнко О. А. Порівняльний аналіз  
особливостей адміністративно-правового статусу іноземців  
та біженців в Україні .............................................................................. 273 

 

ФІЛОЛОГІЯ 

 

«Лінгвістика, теорія та практика перекладу ділової  
іноземної мови» ...................................................................................... 277 

Вознюк Т. В. Аспекти перекладу англійських медичних  
метафоричних термінів на українську мову ........................................ 277 

Врабель Т. Т. Переклад ділових документів з англійської мови 
українською ............................................................................................. 280 



 

9 

Кайгородова Н. В., Корабаева А. А. Развитие у студентов 
профессионального самоопределения в изучении немецкого языка ...... 282 

29Кандзюба Л. І. Шляхи інтеграції інноваційних методів  
навчання іноземній мові у навчальний процес .................................... 285 
Мітченок Р. В. Роль іноземної мови в сучасному житті ................... 288 

Сморочинська А. О., Пирогов В. Л. Особливості перекладу 
японськомовної ділової документації................................................... 291 

Турлубеков  Д. Д., Вагнер Д. Д., Корабаева А. А. Роль 
профессионально-ориентированного иностранного языка  
в сфере логистики ................................................................................... 293 
Шукалович Г. О. Особливості перекладу німецьких  
медичних термінів .................................................................................. 296 

 
«Лінгвістичні дослідження вивчення української та  
іноземних мов» ....................................................................................... 299 
Лифар А. А. Алюзивні топоніми nazareth, jerusalem, mecca,  
vatican: лінгвокогнітивні особливості функціонування в  
сучасному англомовному художньому дискурсі ................................. 299 

Мадалиев М. М., Дзвинковская Н. А. Особенности перевода 
таджикских глагольных идиом на русский и английский язики ....... 302 
Ojedapo A., Frolova O. Standardized Maritime English as  

a Tool Against Marine Casualties............................................................. 304 
Падалка Я. В., Потапенко Л. В. Використання блог-технологій  
у процесі вивчення іноземної мови ....................................................... 307 

Пасько Г. М. Теоретичні засади вивчення мовленнєвого  
жанру в сучасній мовознавчій науці ..................................................... 310 
Савенкова О. О. Кооперативні методи навчання як засіб  
оптимізації вивчення іноземних мов .................................................... 313 

Шиян Д. О. Особливості граматичної категорії числа  
іменників в англійській та українській мовах ...................................... 316 

Шакура Ю. О. Релігійні мотиви у художніх образах  
Ліни Костенко ......................................................................................... 319 
Шукуров Ю. Б., Дзвинковская Н. А. Особенности структуры 
глагольных словоформ в таджикском языке ....................................... 323 

 
 

 

 

 

 



280 

ність мовних метафор необов’язково передається, а образність мов-
леннєвих метафор передається при можливості. 
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У наш час перекладознавство динамічно розвивається і тим самим 
розширює можливості перекладацької діяльності. Ми спостерігаємо 
збільшення обсягу перекладу ділових текстів з англійської мови 
українською у галузі перекладознавства, а відтак, із ростом бізнес 
спільноти в Україні зростає і потреба у кваліфікованих перекладачах. 
Наявність фахівця, здатного здійснити адекватний переклад докумен-
тів з англійської мови українською, розширює можливості компанії на 
ринку і дозволяє вийти за межі країни. 

Переклад ділових документів неможливий без розуміння особ-
ливостей офіційно-ділового стилю, під яким ми розуміємо сукупність 
мовних засобів, спрямованих на обслуговування сфери офіційно-діло-
вих відносин між державними установами, організаціями, їх підроз-
ділами та приватними особами у процесі виробничої, економічної, 
господарської, дипломатичної та юридичної діяльності [2]. 

Переклад текстів офіційно-ділового стилю фокусується на передачі 
змісту і має інформативний характер. Офіційно-діловий стиль має свої 
особливості, зокрема й з точки зору еквівалентності перекладу. Для 
нього характерна смислова єдність оригіналу й перекладу, яка крім 
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збереження мети комунікації, вказівки на ситуацію й спосіб її опису, 
передбачає ще й максимально близькі значення співвіднесених син-
таксичних і лексичних одиниць. Іншими словами, важливо не тільки 
«для чого», «про що» та «що» повідомляється у тексті оригіналу, але й 
«як це повідомляється» [3]. 

У наш час зростає популярність так званого «Business English», 
який містить різні напрями, зокрема: 

 ділову англійську; 
 юридичну англійську; 
 економічну англійську [1]. 

«Business English» виник на фоні швидкого розвитку міжнародних 
економічних, комерційних відносин і зростаючої потреби у спілку-
ванні англійською мовою в межах багатоаспектної економічної діяль-
ності. Більше того, вміння спілкуватися й вести ділову кореспон-
денцію англійською мовою часто визначає рівень професіоналізму 
співробітника. 

Під час перекладу ділових документів необхідно звертати особливу 
увагу на адекватний вибір лексичних одиниць, тобто еквівалентність, 
що, у свою чергу, вимагає високий рівень компетентності як у 
термінології вихідного тексту, так і у сфері перекладацької діяльності. 
Неприпустимо калькувати й уникати термінологічного використання 
або пом’якшення понять. 

Переклад ділових документів з англійської мови українською 
складається з декількох елементів. Одним з найважливіших є переклад 
ділових листів, які мають цілу низку відмінних характеристик, 
зокрема: чіткий виклад інформації та відсутність емоційних елементів. 
Таким чином, до головних вимог, яким повинен відповідати переклад 
ділового листа, належать: 

 точність; 
 стислість; 
 ясність; 
 літературність. 

Останній критерій вимагає уточнення. Літературність полягає у 
тому, що текст перекладу повинен відповідати нормам літературної 
мови без застосування синтаксичних конструкцій мови оригіналу. 

У процесі вивчення ділової англійської мови необхідно зрозуміти 
структуру ділової кореспонденції. 

1. листи, зокрема електронні; 
2. меморандуми; 
3. рекомендаційні листи; 
4. резюме; 
5. рахунки; 
6. договори. 
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Перерахувати усі види ділових листів неможливо, проте їх об’єд-
нує спільний стиль, загальноприйняті вирази та формат. Під час пере-
кладу ділового листа суворо заборонено змінювати структуру викладу 
інформації, передбачену нормами ділової кореспонденції. 

Отже, для адекватного перекладу ділових документів необхідні 
знання широкого спектру термінології й навички лаконічної передачі 
інформації спираючись на вузький спектр лексики. 
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Свободное владение иностранными языками позволяет более ши-
роко использовать открывающиеся безграничные возможности. В 
современном мире в связи с глобальными экономическими и социо-
культурными изменениями к человеку предъявляются все новые и 
новые требования, возрастают требования современного производства 
к уровню профессиональной подготовленности кадров. Так, возрас-
тает потребность свободно общаться на иностранном языке, а иногда 
даже на нескольких. Изменилась жизнь и способы восприятия ин-
формации, отсюда и подходы к обучению должны измениться. Так, 
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