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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

13:30 – реєстрація учасників 
14:00 – 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, голова оргко-
мітету; 

 
Варченко О.М., проректор з наукової та інноваційної діяльності, д-р 

екон. наук, професор, заступник голови оргкомітету; 
 

Паска І.М., д-р екон. наук,  декан економічного ф-ту; 
 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ університету; 
 

Качан Л.М., канд. с.-г. наук, завідувач відділу аспірантури та докторан-
тури; 

 
Хомяк Н.В.,  канд. екон. наук, координатор НТТМ економічного ф-ту; 
Судика Н.В., начальник редакційно-видавничого відділу, відповідаль-

ний секретар; 
 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу науково-дослідної та 
інноваційної діяльності. 

 
 
 
Телефон для довідок: (097)5905941 – Хомяк Наталія Василівна 
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Секція. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ЕКОНОМІКА 
 

23 листопада 2017 р.,  ауд. 118, 14.00 год. 
 

Керівник – канд. екон. наук Гура А.М. 
Секретар – асистент Приходько Т.В. 

 
1. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції підпри-
ємств агропромислового виробництва 

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

 
2. Резерви підвищення рівня доходів сільського населення 

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

 
3. Реформування земельних відносин на ринкових засадах 

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

 
4. Фактори економічного зростання в сучасних умовах  

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

 
5. Конкурентоспроможність екологічно безпечної сільськогосподарської 
продукції 

Галашевська О.В., магістрантка 
Науковий керівник – Гура А.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Формування і оцінка конкурентоспроможності товарної продукції 

Велічаюк О.Ю.,  магістрантка 
Науковий керівник – Гура А.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Формування програми заходів із забезпечення інвестиційної приваб-
ливості підприємства 

Гудик О.О., магістрантка 
Науковий керівник – Гура А.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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8. Формування фінансового результату діяльності підприємства 
Коломієць О.Г., магістрантка 
Науковий керівник – Гура А.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9. Формування та відтворення трудового потенціалу сільських територій 

Гейло В.І., магістрант 
Науковий керівник – Понедільчук Т.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Напрями підвищення ефективності виробництва молока в аграрних 
підприємствах 

Андрійчук В.І., магістрантка 
Науковий керівник – Гура А.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 

 
Секція. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА 

ТА СТРАХУВАННЯ 
 

23 листопада 2017 р., ауд. 128, 14.00 год. 
 

Керівник – канд. екон. наук Рудич О.О. 
Секретар – канд. екон. наук Драган О.О. 

 
 

1. Фінансові інструменти державної підтримки сільського господарства 
в Україні  
   Варченко О.М., д-р екон. наук 
   Білоцерківський національний аграрний університет 

2. Міжнародна практика страхування агроризиків: досвід для України 
Гутко Л. М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Особливості управління ризиками в аграрній сфері 

Рудич О.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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4. Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення        
населення України 

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

 
5. Проблеми та перспективи агрострахування в Україні 

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

 
6. Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації 

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

 
7. Оптимізація структури капіталу сільськогосподарських підприємств 

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

 
8. Особливості здійснення інвестиційної діяльності сільськогосподарсь-
кими підприємствами в сучасних умовах 

Зубченко В.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Sources of formation of local budgets agricultural territories in Ukraine 
Dragan Oksana, candidate of economic sciences, associate professor 
Bila Tserkva National Agrarian University 

 
10. Соціальна складова інвестиційних проектів розвитку сільських     
територій 
    Холоденко Н.І., канд. екон. наук 
   Білоцерківський національний аграрний університет 
  
11. Теоретичні підходи до трактування категорії «відтворення» 

Свиноус Н.І., аспірантка  
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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12. Методичні підходи до дослідження маркетингової діяльності підп-
риємства 

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

 
13. Теоретичні засади трактування категорії «селянське господарство» 

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

 
14.  Інформаційне забезпечення формування МТБ сільськогосподарсь-
ких підприємств. 

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

15. Економічні аспекти реформування сільських громад 
Степура Л.О., здобувач  
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
16. Методичні підходи до визначення категорії «ресурсоефектив-
ність» 

Боліченко А.С., здобувач 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
17. Зарубіжний досвід формування ринку землі 
     Вовк Л.А., викладач ІІ категорії 
     Кокоша В.М., викладач вищої категорії 
    Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ 
 
18. Конкурентна політика в молоко-переробній галузі та механізм її  
реалізації 

    Гнєдіч В.І.,  Худякова Л.К., викладачі вищої категорії 
   Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ 
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19. Стратегічне планування в управлінні фінансовим потенціалом стра-
хової компанії 
      Малишева І. А., студент заочної магістратури 

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

20. Перспективи розвитку функціонування вітчизняного перестрахува-
льного ринку 

Свистун М. Ю., студент заочної магістратури 
Науковий керівник – Ткаченко К.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
21. Основні напрямки реформування недержавної підсистеми інфра-
структури фінансового ринку України 
  Скидан А. С., студент заочної магістратури 
   Науковий керівник – Рудич О.О., канд. екон. наук 
     Білоцерківський національний аграрний університет 

22. Підвищення ефективності використання грошових активів підпри-
ємства 

Снігур А. П., студент заочної магістратури 
Науковий керівник – Шубравська О.В., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
23. Напрями оптимізації джерел формування фінансових ресурсів підп-
риємств у сучасних умовах 

Кравчук Л. А., студент заочної магістратури 
Науковий керівник – Крисанов Д.Ф., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
24. Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні 

Снігур В. С., студент заочної магістратури 
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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25. Оптимізація джере фінансування оборотних активів на підприємстві 
Новак І. В., студент заочної магістратури 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

26. Бюджетування як інструмент фінансового планування на підприємстві 
Грицай В. В., студент заочної магістратури 
Науковий керівник – Герасименко І.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

27. Імплементація сучасних методів оцінки та управління інвестиційною 
діяльністю підприємств 

Ярмоленко О. М., студент заочної магістратури 
Науковий керівник – Ткаченко К.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

28.  Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підп-
риємства 

Кучмій Г. В., студент магістратури  
Науковий керівник – Шубравська О.В., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

29.  Антикризове  управління  ліквідністю  як  основа  забезпечення     
фінансової стійкості банку 

Сидоренко О. О., студент магістратури  
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

30.  Напрями вдосконалення системи розвитку ринку фінансових послуг в 
Україні 

Петрашевська К. А., студент магістратури  
Науковий керівник – Крисанов Д.Ф., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

31. Стратегічні напрямки управління доходами в контексті розробки 
фінансової стратегії підприємств 

Сова О. О., студент магістратури другого року навчання 
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р  екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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32. Стратегічний підхід до управління прибутком підприємства 
Гиренко О.С., студент магістратури  
Науковий керівник – Рудич О.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

33. Актуальні питання процесу реформування системи пенсійного     
забезпечення в Україні 

Двірник І. С., студент магістратури  
Науковий керівник – Рудич О.О., канд. екон. наук   

   Білоцерківський національний аграрний університет 
 
34. Фінансова стабілізація діяльності підприємства та розробка стратегії 
запобігання банкрутства 

Качуренко В. П., студент магістратури  
Науковий керівник – Рудич О.О., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

35. Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства під-
приємства 

Пивоварова А. К., студент магістратури другого року навчання 
Науковий керівник – Рудич О.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

36. Інвестиційний клімат України як чинник активізації банківського 
сектору 

Сидорянська Т. В., студент магістратури  
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

37. Фінансова діагностика як елемент антикризового управління підприємством 
Борщик В. М., студент магістратури  
Науковий керівник – Драган О.О., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
38. Вплив економічної та військово-політичної ситуації та результати 
діяльності вітчизняних підприємств 

Квич В. М., студент магістратури  
Науковий керівник – Гутко Л.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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39. Концептуальні підходи до управління структурою капіталу акціоне-
рних товариств 

Кучма В.Т., студент магістратури  
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

40. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 
Пілінська А.В., студент магістратури  
Науковий керівник – Артімонова І.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
41. Етапи та методи управління залученими коштами банку з депозит-
них джерел 

Алексійчук О. О., студент магістратури  
Науковий керівник – Батажок С.Г., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
42. Особливості аналізу ліквідності в системі оцінки фінансового стану 
сільськогосподарських підприємств 

Задоненко Р. М., студент магістратури  
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

43. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності 
підприємств 

Кирильченко В. В., студент магістратури  
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

44. Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку 
Куцуконь Л. С., студент магістратури  
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

45. Сучасний стан впровадження інноваційних технологій в банківській 
сфері 
    Мельник А. С., студент магістратури  

Науковий керівник – Батажок С.Г., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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46. Методичний інструментарій аналізу та оцінки фінансових ризиків 
Моргунов О. В., студент магістратури  
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
47. Проблеми формування ресурсної бази банку в умовах фінансово 
кризи 

Палієнко Н.П., студент магістратури  
Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
48. Методичний інструментарій оцінки фінансового стану підприємства 
  Степура В. М., студент магістратури  

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

49. Особливості формування грошових потоків на сільськогосподарсь-
ких підприємствах 
  Юревич В. В., студент магістратури  

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

 
 

 
Секція:  ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ 

ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

23 листопада  2017 р., ауд. 84, 14.00 год. 
 

Керівник – д-р екон. наук Сатир Л.М. 
Секретар – канд. екон. наук Непочатенко А.В. 

 
1. Недосконалість інституційного середовища розвитку сільських тери-
торій в умовах децентралізації в Україні 

Сатир Л.М.,  д-р екон. наук 
Желяк С.С., магістрантка  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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2. Український фондовий ринок: історія становлення та сучасні реалії 
Шевченко А.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Внутрішні резерви підприємницької діяльності в регіоні 

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

 
4. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку біржового сегменту 
фондового ринку України 

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

5. Порівняльний регресійний аналіз кількості  сільськогосподарських  
тварин і птиці в Україні та Білорусії за період 1990-2016 років 

Непочатенко А.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Створення кооперативних МТС – шлях до підвищення ефективності 
використання техніки в сільськогосподарських підприємствах України 

Яценко А.В., магістр 
Науковий керівник – Непочатенко А.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Мережева модель як форма управління соціально-економічним роз-
витком сільських територій 

Желяк С.С., магістрантка 
Науковий керівник – Сатир Л.М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Специфіка торгівлі біржовими деривативами 

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

 
9. Вітчизняний ринок корпоративних цінних паперів 

Маєвська В.О., магістрантка  
Науковий керівник  – Шевченко А.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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10. Регулювання національного фондового ринку 
Ткаченко І.Р., магістрант  
Науковий керівник – Шевченко А.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11. Особливості діяльності вітчизняних бірж 

Нікіпелова А.С., магістрантка  
Науковий керівник –  Шевченко А.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12. Інфраструктурні учасники фондового ринку: функції, специфіка діяльності 

Параца А.С., магістрантка  
Науковий керівник – Шевченко А.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

13. Особливості ІРО вітчизняних підприємств 
Мурга В.О., магістрантка  
Науковий керівник – Шевченко А.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
14. Прогнозування беззбитковості виробництва продукції рослинництва 

Ткаченко М.В., канд. с.-г. наук 
Ткаченко С.В., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 
 

Секція. МЕНЕДЖМЕНТ 
 

23 листопада  2017 р.,  ауд. 80, 14.00 год. 
 

Керівник – канд. екон. наук Вихор М.В. 
Секретар – аспірантка Утеченко Д.М. 

 
1. Проблеми раціонального землекористування у сільському господарс-
тві України. 

Гринчук Ю.С., д-р екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет  

 
2. Аналітична оцінка найбільш розповсюджених кількісних моделей 
прогнозування банкрутства та проблеми їх використання в Україні  

Коваль Н.В., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет  
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3. Формування та реалізація стратегічного потенціалу сільськогосподар-
ських підприємств 

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

 
4. Стратегія та механізми забезпечення якості освіти у вищих аграрних 
навчальних закладах 

Хахула Л.П., канд. пед. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
5. Зміст еколого-економічного механізму державного управління земе-
льними ресурсами 

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

6. Чинники підвищення ефективності використання виробничо-
ресурсного потенціалу аграрних підприємств 

Стариченко М.А., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
7.  Людський капітал в контексті реформування сільських громад 

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

 
8. Основні напрями роботи з побудови системи економічної безпеки 
підприємства 

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

  
9. Особливості діагностики кризового стану підприємства 

Руденко О.А., магістрант 
Науковий керівник – Коваль Н.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Виробнича програма підприємства: сутність особливості планування 

Мичак І.Ю., магістрантка 
Науковий керівник – Коваль Н.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  
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11. Удосконалення організаційної структури органу місцевого   самов-
рядування в умовах децентралізації влади 

Клєвцова Н.І., магістрантка 
Науковий керівник – Коваль Н.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12. Удосконалення методів управління з метою підвищення ефективно-
сті публічного адміністрування 

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

 
13. Надання якісних адміністративних послуг як невід’ємна складова 
позитивного іміджу органів влади 

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

14. Сучасний стан земельно-ресурсних відносин сільськогосподарських 
підприємств 

Чеботарьов Е.Е., магістрант 
Науковий керівник – Шемігон О.І., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
15. Роль місцевих громад у розвитку підприємництва та формуванні 
бюджетів 

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

 
16. Управління потенціалом конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарських підприємств 

Скрипник Б.В., магістрант   
Науковий керівник – Вихор М.В., канд. екон. наук. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
17. Управління фінансовими результатами функціонування сільськогос-
подарських підприємств 

Карпенко З.І., магістрантка  
Науковий керівник – Вихор М.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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18. Інституційні забезпечення реалізації програми соціально-
економічного розвитку адміністративних регіонів 

Садовенко О.А., магістрантка  
Науковий керівник – Вихор М.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 
 

Секція.  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 
 

23 листопада 2017 р., ауд. 95, 14.00 год. 
 

Керівник – д-р екон. наук Свиноус І.В. 
Секретар – канд. екон. наук Гаврик О.Ю. 

 
1. Організаційно-економічні підходи до типологізації сільськогосподар-
ських підприємств 

Свиноус І.В.,  д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

2. Організація бухгалтерського обліку та контролю зовнішньоекономіч-
ної діяльності на підприємстві в умовах ринкової економіки 

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

 
3. Соціальна складова в організації бухгалтерського обліку на виробни-
чо-комерційних підприємствах 

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

 
4. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: сучасні ре-
алії в Україні 

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

 
5. Міжнародні системи управлінського обліку витрат 

Хомовий С.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Сучасні інформаційні системи управління підприємствами 

Томілова Н.О., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Облікові аспекти категорії «витрати» 
Вакаренко Ю.В., магістрантка 
Науковий керівник – Гаврик О.Ю., канд. екон. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Методичні підходи до оцінки процесу монополізації галузі свинар-
ства 

Підгорний А.В., аспірант  
Науковий керівник – Свиноус І.В., д-р екон. наук 
НДІ «Украгропромпродуктивність»  
 

9. Методичні підходи до трактування «організаційно-економічний ме-
ханізм» 

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

10. Інформаційне забезпечення оцінки діяльності підприємств харчової 
промисловості 

Бідула П.М.,  аспірант  
Науковий керівник – Мазур А.Г., д-р екон. наук  
Вінницький національний аграрний університет 

 
11. Інформаційне забезпечення оцінки діяльності сільських домогоспо-
дарств 

Шепель Т.П.,  докторант 
Науковий консультант – Свиноус І.В., д-р екон. наук 
Білоцерківський  національний аграрний  університет 

 
12. Методичні підходи до категорії «стійкість» 

Радько В.І.,  докторант 
Науковий консультант – Свиноус І.В., д-р екон. наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
13. Інформаційне забезпечення оцінки діяльності особистих селянських 
господарств 

Іщенко А.В., аспірант  
Науковий керівник – Свиноус І.В., д-р екон. наук 
НДІ «Украгропромпродуктивність»  
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14. Методичні підходи до оцінки кон’юнктури ринку овочів  

Карман О.В., аспірантка  
Науковий керівник – Свиноус І.В., д-р екон. наук 
Білоцерківський  національний аграрний  університет 

 
15. Організаційно-економічні засади формування інвестиційного кліма-
ту аграрного сектору України 

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

 
16. Особливості складання та подання форми 1 ДФ 

Полулях О.Г., магістрантка 
Науковий керівник – Заболотний В.С., канд. екон. наук 
Білоцерківський  національний аграрний  університет 

17. Порядок подання звітів про використання коштів наданих на відря-
дження 

Майстренко А.А., магістрантка  
Науковий керівник – Заболотний В.С., канд. екон. наук 
Білоцерківський  національний аграрний  університет 

 
18. Особливості формування інформації про доходи підприємства у фі-
нансовій звітності 

Злочевська Л.М., магістрантка 
Науковий керівник – Заболотний В.С., канд. екон. наук 
Білоцерківський  національний аграрний  університет 

 
19. Вітчизняний ринок продукції птахівництва: проблеми та тенденції 

Кирилюк О.Ф., канд. екон. наук  
Житло А.М., магістрантка 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
20. Особливості сучасного розвитку птахівництва в Україні 

Кирилюк О.Ф., канд. екон. наук 
Зарудніцька А.М., магістрантка 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
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21. Напрями вдосконалення обліку, аналізу та контролю діяльності тор-
говельних підприємств в умовах ринкової економіки 

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

 
22. Видача грошей під звіт: основні правила 

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

 
23. Напрями розвитку яєчного птахівництва в Україні 

Кирилюк О.Ф., канд. екон. наук 
М’якота В.В., магістрантка ФАМ 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

24. Глобалізація агропродовольчого ринку: світові тенденції та виклики 
Кирилюк О.Ф., канд. екон. наук  
Олейнич С.П., магістрантка ФАМ 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
 
 

Секція. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ 
ТА МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

 
23 листопада 2017 р., ауд. 123, 14.00 год. 

 
Керівник – д-р екон. наук Сокольська Т.В. 

Секретар – канд. екон. наук Білик О.В. 
 

1. Освіта як об'єкт публічного адміністрування 
Даниленко А.С., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
2. Економічна самоорганізація сільських громад як основа для сталого 
розвитку сільських територій 

Сокольська Т.В., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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3. Особливості розвитку інтеграційних процесів в аграрно-промисло-
вому виробництві 

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

 
4. Економічна стратегія аграрного сектору України в умовах глобалі-
зації 

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

 
5. Якість державного управління як вирішальний чинник забезпечення 
міжнародної конкурентоспроможності країни 

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

6. Сільський туризм як форма зайнятості населення і підприємництва 
Шпак М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Регулювання та адміністрування зовнішньоекономічної діяльності як 
фактор соціально-економічного розвитку регіону 

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

 
8. Роль системи державного управління та публічного адміністрування у 
трансформаційних процесах України 

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

 
9. Оцінка можливостей торговельного співробітництва України з ЄС 

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

 
10. Сутність, складові та завдання організаційно-економічного механіз-
му управління розвитком регіону  

Стельмащук І.В., магістрант  
Науковий керівник – Арбузова Т.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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11. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності як специфічний вид 
управління підприємством  

Линник А.І., магістрант  
Науковий керівник – Арбузова Т.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12. Роль і місце менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в систе-
мі управління підприємствами  

Ясінський С.С., магістрант  
Науковий керівник – Арбузова Т.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
13. Перспективи інвестиційно-інноваційного співробітництва України з 
країнами ЄС 

Галак В.О., магістрант  
Науковий керівник – Поліщук С.П., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

14. Значення міжнародного досвіду у формуванні дієвого правового по-
ля для агрокооперації України 

Колісник О.І., здобувач  
Науковий керівник – Паска І. М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
15. Формування стратегії управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства при виході на зовнішній ринок 

Бацай К.В., магістрант 
Науковий керівник – Паска І. М., д-р екон. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Проблеми організації збутової діяльності сільськогосподарських то-
варовиробників 

Ткаченко І.О., магістрант 
Науковий керівник – Паска І. М., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
17. Оцінка стану соціального забезпечення сільського населення в 
Україні 

Коваленко Д.О., магістрант 
Науковий керівник – Сокольська Т.В., д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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18. Історіографічний аналіз дослідження проблеми прийняття управлін-
ських рішень 

Кірдан О.П., канд. екон. наук  
Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини 

 
 

Секція. АНАЛІЗ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
 

23 листопада 2017 р., ауд. 70, 14.00 год. 
 

Керівник – д-р фіз.-мат. наук Непочатенко В.А. 
Секретар – канд. фіз.-мат. наук Ревицька У.С. 

 
1. Графічні методи розв’язування рівнянь 

Мельниченко О.П., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

2. Стохастичні моделі відсоткової ставки 
Ревицька У.С., канд. фіз.-мат. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Коефіцієнт товарності продукції сільського господарства 

Стригіна О.А., канд. фіз.-мат. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Гранична поведінка страхових премій залежних від параметрів 

Дрозденко В.О., канд. фіз.-мат. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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Секція. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ  
ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 
23 листопада  2017 р., ауд. 100, 14.00 год. 

 
Керівник – канд. екон. наук Трофимчук М.І. 

Секретар – асистент Савчук О.В. 
 

1. Застосування принципів поведінкової економіки в електронній ко- 
мерції 

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

 
2. Рівняння стану економічної системи 

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

 
3.  Вплив економічних чинників на зростання злочинності в Україні 

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

 
4. Структура  системи нечіткого логічного висновку. 

Новікова В.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Рекомендаційні системи в електронній комерції. 

Савчук О.В., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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