
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

 
 

П Р О Г Р А М А  

 
науково-практичної конференції  

молодих учених, аспірантів і докторантів 
 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ  
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ 

 
 

18 та 23 травня 2017 року 
 
 
 
 
 

Біла Церква 
2017 



 2

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

18 травня 2017 року – 8.00–8.30 – реєстрація учасників; 
   8.30 – секційне засідання. 

23 травня 2017 року – 14.30 – пленарне засідання. 
 

 
 

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

 
– доповіді на пленарному засіданні – 20 хв; 
– доповіді на секційному засіданні – 10 хв; 

                        – виступи в обговореннях – до 3 хв. 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

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

Сахнюк В.В., д-р вет. наук, проректор з наукової та інноваційної  
діяльності, заступник голови оргкомітету;  

Арбузова Т.В.,  канд. екон. наук, декан економічного факультету;    
Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу науково-

дослідної та інноваційної діяльності; 
Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ університету; 
Качан Л.М., канд. с.-г. наук, зав. аспірантури та докторантури; 
Хомяк Н.В., канд. екон. наук, координатор НТТМ екон. ф-ту;  
Сокольська М.О., зав. редакційно-видавничого відділу, відповідальний 

секретар.  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

23 травня 2017 року, 14.30, конференц-зала 
 

1. Вітальне слово. 
Даниленко Анатолій Степанович, д-р екон. наук,  
академік НААН, ректор  
 
2. Адміністративно-територіальне управління в контексті децентра-

лізації влади. 
Сатир Лариса Михайлівна, д-р екон. наук, зав кафедри менеджме-

нту і адмінстративного управління  
 
3. Звіт про роботу НТТМ університету. 
Олешко Олена Геннадіївна, канд. с.-г. наук, координатор НТТМ 

університету 
 
4. Вибори Ради молодих вчених університету. 
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18 травня 2017 року, 8.30, ресурсний центр 
 

Керівники – д-ри екон. наук Варченко О.М., Свиноус І.В. 
Секретар – аспірантка Биба В.А. 

 
1. Особливості інноваційного забезпечення процесів відтворення техні-
чних ресурсів у сільському господарстві 

Качан Д.А., аспірант 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Податкова система України в контексті дії глобалізацій них змін 
Хомовий С.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Оподаткування сільськогосподарських підприємств: спец режим чи 
єдиний податок? 

Заболотний В.С., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Теоретичні підходи до трактування категорії «Витрати» 

Гаврик О.Ю., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Оптимізація податкового навантаження сільськогосподарських підп-
риємств 

Томілова Н.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом: перс-
пективи та наслідки для національної економіки 

Поліщук С.П., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Інституціональні «бар’єри» інвестиційної привабливості регіонів уні-
тарної України 

Юхименко Я.В., аспірант 
Науковий керівник – Леоненко П.М., д-р екон наук 
Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ 
«Академія фінансового управління» 
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8. Особливості тарифної та нетарифної лібералізації зовнішньої торгівлі 
АПК України 

Лобунець В.І., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9. Проблеми біржової торгівлі зерном на Україні 

Галенко О.І., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Структурні особливості ЗЕД Київського регіону в умовах російської агресії 

Білик О.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11. Соціально-психологічні проблеми сучасної фахової освіти і шляхи їх 
розв’язання 

Шпак М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12. Пріоритетні напрями активізації діяльності ВНЗ аграрної освіти у 
поширенні інновацій 

Варченко О.М., д-р екон наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
13. Диверсифікації діяльності аграрних підприємств як інструмент за-
безпечення сталого розвитку сільських територій 

Криворук Б.М., здобувач кафедри фінансів, банківської діяльно-
сті та страхування 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

14. Фактори продовольчої безпеки регіонів України 
Коломієць О.М., аспірант  
Науковий керівник – Даниленко А.С., д-р екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
15. Світовий досвід та вітчизняна практика розвитку страхування ризи-
ків в сільському господарстві 

Липкань О.В., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
16. Амортизаційні відрахування як джерело активізації інвестиційних 
ресурсів аграрних підприємств 

Зубченко В.В., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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17. Сучасні інноваційні технології в банківському секторі України 
Рудич О.О., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
18. Тенденції розвитку електронної комерції в Україні 

Савчук О.В., здобувач 
Науковий керівник — Юхименко П.І., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
19. Формування імітаційної моделі соціально-економічного розвитку 
регіону  

Бондар О.С., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
20. Вдосконалення обліку валютних операцій підприємства в умовах 
використання сучасних інформаційних технологій 

Хомяк Н.В.., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
21. Оцінка інноваційної діяльності птахівничих підприємств 

Герасименко І.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
22. Відображення біржової діяльності в системі статистичних класифікацій 

Задорожна Р.П., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
23. Особливості реформування адміністративно-територіального устрою 
України 

Батажок С. Г., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
24. Вплив інструментів державного регулювання на конкурентоспро-
можність бурякоцукрової галузі 

Артімонова І.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
25. Утилізація соломи як  один із напрямів співпраці виробничого і пе-
реробного підприємства 

Колісник О.І., здобувач  
Науковий керівник – Паска І.М., д-р екон. наук 
Маслівський аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківсь-

кого національного аграрного університету  
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26. Економічні інструменти інтеграції принципів сталості в систему 
управління проектами розвитку сільських територій 

Шаціло Н.І., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
27. Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні 

Шевченко А.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
28. Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах 

Стаднік Л.І., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
29. Сучасна політика регулювання валютного  курсу НБУ  

Лужецька М. А., аспірант, 
Науковий керівник – Півторак М.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський інститут економіки та управління 
ВНЗ Університету «Україна» 

 
30. Антикризовий контролінг як елемент антикризисного управління 

Яковлев В.В., aспірант 
Науковий керівник – Загурський О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський інститут економіки та управління Університету 

«Україна» 
 

31. Інформаційна прозорість та відкритість як одна із важливих умов 
успішного управління корпоративною соціальною відповідальністю 

Мазурок П.С., аспірант 
Науковий керівник — Даниленко А.С., д-р. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
32. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: індикато-
ри виміру та стратегії забезпечення 

Ткаченко К.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
33. Стратегічні пріоритети виробництва альтернативних видів палива в 
Україні  

Доронін А.В., канд. екон. наук 
Національна академія аграрних наук України 
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34. Інформаційно-обліковий аспект діяльності молокопереробних підп-
риємств України. 

Шепель Т.П., канд. екон. наук 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------- 
БНАУ, 2017. Зам. 6566. 
 


