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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

27 вересня 2018 року, 10:00 – пленарне засідання 
                                                  (конференц-зала) 
28 вересня 2018 року, 14:30 – секційне 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.,професор, д-р екон. наук, проректор з наукової та інно-
ваційної діяльності, заступник голови оргкомітету. 

Димань Т.М.,професор, д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної 
та міжнародної діяльності. 

Паска І.М.,професор, д-р екон. наук, декан економічного факультету. 
Качан Л.М.,доцент, канд. с.-г. наук, завідуюча відділу аспірантури та 

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

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

методичного відділу моніторингу якості освіти та вихов-
ної роботи. 

Олешко О.Г., доцент, канд. с.-г. наук, координатор НТТМ університету. 
Хомяк Н.В.,доцент, канд. екон. наук, координатор НТТМ економічного 

факультету. 
Судика Н.В.,відповідальний секретар, начальник редакційно-видав-

ничого відділу. 
 
 

Телефон для довідок: (097)5905941 – Хомяк НаталіяВасилівна 
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Секція: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ  
АГРАРНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ 
 

28 вересня 2018 року, 14.30,ауд. 80 
 

Керівник – Гринчук Ю.С., д-р екон. наук 
Секретар – Утеченко Д.М., асистент 

 
1.Роль освіти у реформуванні місцевого самоуправління у контексті де-
централізації влади. 

Даниленко А.С., д-р екон. наук,  академік НААН  
Сокольська Т.В., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
2. Система економічної безпеки аграрних підприємств. 

Шуст О.А., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Специфіка прояву ризику на аграрних підприємствах. 

Рудич О.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Імплементація національної системи технічного регулювання агро-
продовольчого комплексу доєвропейських стандартів. 

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

 
5. FinancialregulationofagriculturalsectoreconomiesofUkraine. 

DraganOksana, candidateofeconomicsciences 
BilaTserkvaNationalAgrarianUniversity 

 
6. Investigationofinvestmentintheagriculturalsectorofeconomys of Ukraine. 

TkachenkoКateryna, candidateofeconomicsciences 
BilaTserkvaNationalAgrarianUniversity 
 

7. Сучасний стан та перспективи бюджетної децентралізації в Україні. 
Батажок С.Г., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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8. Страхування сільськогосподарських тварин в Україні: теоретичні осно-
ви та перспективи. 

Гутко Л.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9.Domesticexperienceandkeyprinciplesfordistributionofinnovationsinagricult
uralhousehold. 

HerasymenkoIryna, candidateofeconomicsciences 
BilaTserkvaNationalAgrarianUniversity 

 
10.Організація колективної дослідницької діяльності науковців-аграріїв. 

Арбузова Т.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11.Стан реалізації екологічної політики в Україні.  

Бабицька О.О., канд. екон. наук, 
Приходько Т.В., здобувач 
Науковий керівник –Даниленко А.С.,  д-р екон.наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12.Транснаціональні корпорації та їх вплив на розвиток аграрного виро-
бництва  в Україні. 

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

 
13. Процес та функції стратегічного менеджменту у сільськогосподар-
ських підприємствах. 

Вихор М.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
14. Виробництво біоетанолу – передумоваекономічного зростання агра-
рного сектору економіки. 

Доронін А.В., канд. екон. наук 
Національна академія аграрних наук України 

 
15. Чинники впливу на стратегію формування потенціалу аграрних під-
приємств у ринкових умовах.  

Житник Т.П., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
16. Використання бізнесових підходів для вирішення суспільних про-
блем у рамках моделі соціального підприємництва.  

Задорожна Р.П., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  
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17.Методика аналізу соціально-економічного розвитку сільськогоспо-
дарського підприємства. 

Замкевич Б. М.,канд. техн. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
18.Норма прибутку як чинник інвестиційної привабливості сільськогос-
подарського виробництва. 

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

 
19. Аналіз стану та прогнозування розвитку галузі тваринництва в Україні. 

Непочатенко А.В., канд. екон. наук,  
Непочатенко В.А., д-р фіз.-мат. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
20.Особенностиоценкиновыхприемов в растениеводстве. 

Пармакли Д.М., д-р  экон. наук,  
Тодорич Л.П., канд. экон. наук, 
Дудогло Т.Д., кандэкон. наук 
Комратскийгосударственныйуниверситет, Республика Молдова 

 
21.Проблеми формування ринку землі та розвитку українського села. 

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

 
22.Монополія в електронній комерції. 

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

 
23.Запровадженя електронного документообігу в аграрних підприємствах. 

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

 
24.Фактори впливу на ефективність мобільної комерції. 

Трофимчук М.І.,канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
25.Передумови та перспективи запровадження дуальної форми здобуття 
вищої освіти спеціальності «Агрономія». 

Городецький О.С., канд. с.-г. наук,  
Хахула Л.П., канд. пед. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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26.Особливості розвитку соціально-орієнтованої системи облікової звітності. 
Хомовий С.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
27. Саморегулівні організації як суб’єкти фінансового ринку. 

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

 
28.Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Шемігон О.І., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
29. Державна політика по формування інноваційно-інформаційного клі-
мату в аграрних вишах України. 

Юхименко П.І., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Якимюк Ю.П., канд. наук із соціальних комунікацій 
Білоцерківський інститут економіки та управління Універси-
тету «Україна» 

 
30. Основні напрями реформування публічної влади в Україні. 

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

 
31. Особливості реалізації зернових в інтегрованих агроформуваннях. 

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

 
32. Особливостіформування та функціонування ринку овочіввУкраїні. 

Гура А.М., канд. екон. наук 
Шишин А.В., аспірант 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
33.Птахівництво України: пріоритети розвитку в контексті глобаліза-
ційних викликів. 

Кирилюк О.Ф., канд. екон. наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 
34. Подолання технічних бар’єрів галузі тваринництва як засіб активіза-
ції міжнародній торгівлі. 

Кирилюк Д.О., канд. екон. наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  
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35. Role of agriculture in economic growth of Pakistan. 
IrfanRasheed, PhD student of economic department of BNAU 
Scientific supervisor – Paska I., Dr. Econ.sciences 
BilaTserkvaNationalAgrarianUniversity 

 
36. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерства в Україні. 

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

 
37. Організаційно-економічні засади формування людського капіталу в 
системі розвитку с.-г. територій. 

Утеченко Д.М., аспірант 
Науковий керівник – Гринчук Ю.С., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
38. Грошові потоки підприємств та управління ними для забезпечення їх 
платоспроможності.  

Гутко Л.М., канд. екон. наук 
Охримович Т.С.,магістрант 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
39. Фінансове забезпечення відтворення активної частини основних засобів 
сільськогосподарських підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення. 

Гутко Л.М., канд. екон. наук 
Фунг Хамі, магістрант 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
40. Організаційно-економічні підходи розвитку ринків продукції пле-
мінного свинарства в Україні. 

Хахула Б.В., аспірант 
Науковий керівник – Свиноус І.В., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
41. Аудиторська оцінка фінансової звітності та визначення фінансово-
майнового стану підприємства. 

Хомяк Н.В., канд. екон. наук 
Троянова А.С., студентка 4 курсу 
Білоцерківський національний аграрний університет  
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42. Особливості обліку у фермерських господарствах в умовах переходу 
на міжнародні стандарти обліку та звітності. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
–––––––––––––––– 
БНАУ, 2018. Зам. 6774. 
 
 


