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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

21 листопада 2019 року, 14.00 – реєстрація учасників; 
                                        14.15 – секційні засідання. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв; 
виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, ректор університету, 
голова оргкомітету. 

Варченко О.М.,  д-р екон. наук, професор, проректор з наукової та 
інноваційної діяльності, заступник голови оргкомітету. 

Новак В.П., д-р біол. наук, професор,  перший проректор. 
Димань Т.М., д-р с.-г. наук, професор, проректор з освітньої, виховної 

та міжнародної діяльності. 
Іщенко Т.Д., канд. пед. наук, директор ДУ "НМЦ вищої та фахової 

передвищої освіти". 
Паска І.М.,  д-р екон. наук, професор, декан економічного факультету. 
Хомяк Н.В.,  канд. екон. наук, доцент, координатор НТТМ 

економічного факультету. 
Вовкотруб Н.В., канд. вет. наук, доцент,  начальник редакційно-видав-

ничого відділу,  відповідальний секретар. 
Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент, завідуюча відділом аспірантури та 

докторантури. 
Царенко Т.М., канд. вет. наук, доцент, начальник відділу наукової та 

інноваційної діяльності. 
Зубченко В.В., канд. екон. наук, начальник навчально-методичного 

відділу моніторингу якості освіти та виховної роботи. 
Олешко О.Г.,  канд. с.-г. наук, доцент,  координатор НТТМ університету. 
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Секція:  ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ 
У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
21 листопада 2019 року, ауд. № 80 

 
Керівник – Драган О.О., канд. екон. наук 

Секретар – Гаврик О.Ю.,  канд. екон. наук 
 

1. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні. 
Крут Т.І., магістрант 
Науковий керівник – Саламін  О.С., канд. екон. наук 
Львівський національний університет ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. Гжицького 

 
2. Економічна оцінка ефективності використання виробничих ресурсів 
аграрними підприємствами. 

Гаманов М.В., магістрант 
Науковий керівник – Юхименко П.І., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Економічна оцінка ефективності інвестиційної діяльності агропроми-
слових підприємств. 

Маринчук М.С., магістрантка 
Науковий керівник – Юхименко П.І., д-р  екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Analytical estimation of enterprise profit (on the example of LTD «ROS-
ER»).  

Hryhor  Dmytro, undergraduate  
Scientific adviser – Ruslana Zadorozhna, PhD in Economics 
Bila Tserkva National Agrarian University 

 
5. Особливості організації та обліку касових операцій в мережі супер-
маркетів. 

Троянова А.С., магістрантка 
Науковий керівник – Хомяк Н.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Особливості організації та обліку розрахунків з постачальниками в 
мережі супермаркетів. 

Подолянюк М.О., магістрантка 
Науковий керівник – Хомяк Н.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Методичні аспекти облікового забезпечення власного капіталу підп-
риємства. 

Бутенко В.О., магістрантка 
Науковий керівник – Томілова-Яремчук Н.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Стратегія, система та політика управління ризиками ПАТ «ОЩАД-
БАНК». 

Устименко Д. Л., магістрант 
Науковий керівник – Батажок С.Г., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9.  Особливості впровадження електронного урядування в Україні. 

Коваленко Н.С., Кравчук А.В., магістрантки 
Науковий керівник – Лобунець В.І., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Переваги сільського «зеленого» туризму. 

Кучерук Т.С., магістрантка 
Заболотня А.В., студентка 4 курсу 
Науковий керівник – Лобунець В.І., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11. Впровадження сучасних управлінських моделей в практику публіч-
ного менеджменту в Україні. 

Баліцька Н.І., магістрантка 
Науковий керівник – Арбузова Т.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12. Напрями підвищення продуктивності праці персоналу підприємства. 

Петренко А.В., магістрант 
Науковий керівник – Стаднік Л.І., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

  
13. Управління результативністю використання потенціалу підприємства. 

Лиховидько А.Ю., магістрантка 
Науковий керівник – Коваль Н.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
14. Особливості управління системою постачання та збуту АТ «Жито-
мирський маслозавод».  

Мартинчук В.В., магістрантка 
Науковий керівник – Коваль Н.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  
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15. Нормативно-правове та інституційне забезпечення регіонального 
розвитку. 

Пустовіт Ю.І., магістрант 
Науковий керівник – Коваль Н.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

  
16. Pricing as one of the main factors for product competitiveness. 

Hlyva N.S., undergraduate  
Scientific adviser – Koval N.V.,  PhD in Economics 
Bila Tserkva  National  Agrarian University 

 
17. Напрями підвищення ефективності управління оборотним капіталом 
підприємства. 

Падалка В.О., магістрант 
Науковий керівник – Рибак Н.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
18. Оцінка ефективності використання капіталу в господарській діяль-
ності аграрних підприємств (на прикладі ТОВ «Авангард»). 

Корчевний Д.О., магістрант  
Науковий керівник – Задорожна Р.П., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
19. Державна підтримка   розвитку  малого підприємництва в Україні з 
врахуванням світового досвіду 

Янковський В.В., магістрант 
Науковий керівник – Шевченко А.О., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
20. Сучасні реалії розвитку  вітчизняного фондового ринку.  

Ступак М.А.,  магістрант 
Науковий керівник – Шевченко А.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
21. Удосконалення управління виробничо-збутовою діяльністю у фер-
мерських господарствах. 

Сугаков  С.С., магістрант 
Науковий керівник – Стаднік Л.І., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
22.  Збутова стратегія як інструмент управління конкурентоспрожністю 
підприємства. 

Ліченко В.С., магістрант 
Науковий керівник – Непочатенко А.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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23. Особливості управління необоротними активами підприємства (на 
прикладі квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква). 

Ковальчук Д.В., магістрантка 
Науковий курівник – Ткаченко К.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
24. Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. 

Баришполь Н.В.,  магістрантка 
Науковий курівник – Ткаченко К.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
25. Управління кредитним ризиком АТ “Ощадбанк”. 

Волицька А.О. – магістрантка 
Науковий керівник – Драган О.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
26. Сучасний стан  ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 

Ігнатенко Є.О. – магістрант 
Науковий керівник – Драган О.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
27. Оптимізація структури капіталу  СК «УНІВЕРСАЛЬНА». 

Камінська Н.Д. – магістрантка 
Науковий керівник – Драган О.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
28. Фінансовий аналіз  СК «УНІКА» на страховому ринку України.  

Однорог М.Ю., магістрант 
Науковий керівник – Драган О.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
29. Insurance as an important element of enterprise financial security. 

Reshetnyuk B.S., undergraduate 
Scientific adviser – Dragan O.O.,  PhD in Economics 
Bila Tserkva National Agrarian University 

 
30. Оптимізація джерел формування фінансових ресурсів підприємства. 

Верхолат В.В., магістрантка 
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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31. Імплементація норм базельських угод в контексті забезпечення фі-
нансової безпеки банківської системи. 

Ткаченко Д.Ю., магістрант 
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
32.  Напрями підвищення ефективності управління дебіторською забор-
гованістю підприємств. 

Зінченко Д.В., магістрант 
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
33. Оптимізація структури фінансових ресурсів підприємств в умовах 
динамічного середовища. 

Ходань С.Д., магістрант  
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
34. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підпри-
ємств з метою збалансування його грошових потоків. 

Охримович Т.С., магістрантка 
Науковий керівник – Гутко Л.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
35. Ринок вживаної техніки в Україні: стан та перспективи розвитку. 

Фунг Х., магістрантка 
Науковий керівник – Гутко Л.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
36. Удосконалення процесів виробничої діяльності підприємства. 
 Павліщук О.О., магістрант 

Науковий керівник –  Кепко В.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
37. Оцінка ліквідності підприємства на прикладі  ТОВ «Сільпо-фуд». 

Крикливий М.В., магістрант  
Науковий керівник – Герасименко І.О., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
38. Особливості формування фінансових ресурсів підприємства. 

Сивоконь В.В., магістрант  
Науковий керівник – Герасименко І.О., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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39. Напрями удосконалення процесу матеріально-технічного забезпе-
чення  на підприємстві. 

Пилипенко І.М.  магістрант 
Науковий керівник – Ткаченко М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний  аграрний університет 

 
40. Шляхи удосконалення виробничо-підприємницької діяльності агра-
рних підприємств. 

Могно  А.В., магістрантка   
Науковий керівник – Ткаченко М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний  аграрний університет 

 
41. Формування логістичної системи на підприємстві. 

Кривошея Л.А., магістрантка 
Науковий керівник – Кепко В.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний  аграрний університет 

 
42. Удосконалення  процесів виробничої діяльності підприємства. 

Раставицька О.О., магістрантка 
Науковий керівник – Кепко В.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний  аграрний університет 

 
43. Методичні підходи до оцінки конкурентних позицій підприємства на 
зовнішніх ринках. 

Альмужний Є.В., магістрант 
Науковий керівник – Іванова Л.С., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
44. Особливості формування фінансової звітності малими підприємст-
вами. 

Лютенко С.О., магістрант 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
45. Особливості розвитку спільних підприємств в Україні. 

Кулакевич Ю.В., магістрант  
Науковий керівник – Іванова Л.С., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
46. Інформаційне забезпечення аналізу фінансової безпеки підприємства. 

Параєв І.М., магістрант 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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47. Кошторис як основний фінансовий документ бюджетної установи. 
Вітрук М.Я., магістрантка 
Науковий керівник – Крисанов М.Ф., д-р екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
48. Методичні підходи до оптимізації структури капіталу підприємства. 

Ворона Л.С., магістрантка 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
49. Особливості здійснення інноваційних банківських технологій з роз-
рахунково-касового обслуговування клієнтів банків. 

Гуцол А.А., магістрантка 
Науковий керівник – Ткаченко К.В., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
50. Особливості здійснення оцінки інвестиційної привабливості та кре-
дитоспроможності вітчизняних підприємств. 

Дорошенко О.А., магістрантка 
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
51. Методичні підходи до визначення кредитоспроможності позичаль-
ників – суб’єктів малого бізнесу. 

Дробина Р.О., магістрантка 
Науковий керівник – Крисанов М.Ф., д-р екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
52. Економічний зміст категорії «нематеріальні активи». 

Зайчук І.В., магістрантка 
Науковий керівник – Герасименко І.В., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
53. Зарубіжний досвід формування інвестиційної політики пенсійних 
фондів. 

Куцаченко Т.В., магістрантка 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
54. Особливості банківської діяльності на ринку цінних паперів.  

Паламарчук Ю.С., магістрантка 
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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55. Економічний зміст поняття «фінансова стійкість» підприємства. 

Прибітько М.В., магістрант 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
56. Основні принципи стратегічного управління доходами підприємства. 

Рябініна О.В., магістрантка 
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
57. Напрями удoскoналення нoрмативних аспектів системи управління 
oбoрoтними активами підприємства. 

Старинкo  Т.В., магістрантка 
Наукoвий керівник – Ткаченкo К.В., канд. екoн. наук  
Білoцерківський націoнальний аграрний університет 

 
58. Особливості розвитку франчайзингової форми ведення підприємни-
цької діяльності. 

Котенко А.В., магістрант 
Науковий керівник –  Задорожна Р.П., канд. екон. наук 
Білoцерківський націoнальний аграрний університет 

 
59. Формування комплексної системи показників оцінки ефективності 
банківської діяльності. 

Шкляр О.О., магістрантка 
Науковийкерівник – Крисанов М.Ф., д-р екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
60. Напрями удосконалення системи управління закупівлями в устано-
вах державного сектору. 

Ющенко Ю.О., магістрантка 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
61. Аналіз ефективності управління фінансовими ризиками суб’єкта 
господарювання ПАТ «ШАМРАЇВСЬКЕ». 
 Обелець А.О., магістрант 
 Науковий керівник – Драган О.О., канд. екон. наук 
  Білоцерківський національний аграрний університет 
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62. Особливості розвитку міжнародного партнерства на сучасних світо-
вих ринках. 

Ігнатенко Н.О., магістрантка  
Науковий керівник – Паска І.М. д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

63. Проблеми виробництва молока та шляхи вирішення. 
Мазніцька Ю.А., магістрантка 
Науковий керівник – Юхименко П.І., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
64. Характеристика основних етапів розробки рекламної кампанії на 
зовнішніх ринках. 

Васильченко С.В., магістрант 
Науковий керівник – Паска І.М. д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
65.  Стрес-тестування рiчної звiтностi ПрАТ «СК «УНІКА». 
 Попович Т.В., магістрант 
 Науковий керівник – Драган О.О., канд. екон. наук 
  Білоцерківський національний аграрний університет 

 
66.  Аналіз розвитку корпоративної соціальної відповідальності в  
Україні. 

Дрозд Д.О., учень 11 класу  
Фастівський академічний ліцей  №2 
Науковий керівник – Коваль Н.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

67. Економічна ефективність діяльності підприємства та шляхи її під-
вищення. 
 Кібаленко О.С., магістрантка 
 Науковийкерівник  – Понедільчук Т. В., канд. екон. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

68. Theoretical basis of enterprise asset management. 
 Stanevа D.Y., undergraduate 

Scientific adviser – Grinchuk Yu.S.,  PhD in Economics 
Bila Tserkva National Agrarian University 
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69. Сучасні підходи до мотивації персоналу у підприємствах. 
 Рябушенко А.С., магістрант 
 Науковий керівник – Вихор М.В., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
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