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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
31 жовтня 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 ін-

новаційної діяльності, заступник голови оргкомітету. 

Новак В.П., д-р біол. наук, професор,  перший проректор. 
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Ровни П., професор, Словацький сільськогосподарський університет,  

м. Нітра 

Паска І.М., д-р екон. наук, професор, декан економічного факультету. 

Хомяк Н.В., канд. екон. наук, доцент, координатор НТТМ економічного 

факультету. 
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ничого відділу,  відповідальний секретар. 
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Секція 1:  СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ  

ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ 

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

31 жовтня 2019 року, 14.15, ауд. 80, корп. № 1 
 

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

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

1. Система ризик-менеджменту як інструмент фінансової стійкос-

ті аграрних підприємств. 

Варченко О.М., д-р екон. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Удосконалення методів фінансово-кредитного забезпечення 

функціонування особистих селянських господарств. 

 Свиноус І.В., д-р екон. наук 

Гаврик О.Ю., канд. екон. наук 

 Хомовий С.М., канд. екон. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Особливості формування фінансової звітності малими підпри-

ємствами. 

 Лютенко С.О., магістрант 

 Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Інформаційне забезпечення аналізу фінансової безпеки підпри-

ємства. 

 Параєв І.М., магістрант 

 Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Методичні підходи до оцінки конкурентних позицій підприєм-

ства на зовнішніх ринках. 

 Альмужний Є.В., магістрант 

 Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
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6. Особливості розвитку спільних підприємств в Україні. 
 Кулакевич Ю.В., магістрант 
 Науковий керівник – Варченко О.М., д-р екон. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Current trends of the banking sector in Ukraine. 
 Dragan O.O., PhD in Economics 
 Bila Tserkva National Agrarian University 

 

8. Risks of mortgage lending under the guarantee of agricultural land. 
 Herasymenko I.O., PhD in Economics 
 Bila Tserkva National Agrarian University 

 

9. Міжнародна практика страхування сільськогосподарських тварин. 
 Гутко Л.М., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Theoretical basis of financial security social protection of the 
population. 
 Tkachenko K.V., PhD in Economics 
 Bila Tserkva National Agrarian University 

 

11. Облік депозитних операцій банку. 
 Хіврич Н.В., викладач  

Технолого-економічний коледж Білоцерківського національ-
ного аграрного університету  

 

12. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні. 
 Жарікова О.Б., канд. екон. наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

13. Oблiкoвi aспекти вiдoбрaження стaну тa змiни влaснoгo 
кaпiтaлу пiдприємствa.  
 Тoмiлoва-Яремчук Н.О., кaнд. екoн. нayк 
 Янчук A.Т., мaгiстрaнтка 
 Бiлoцеркiвський нaцioнaльний aгрaрний yнiверситет  

 

14. Аналiтичнi iнструменти в контролi дебiторської заборгова-
ностi для забезпечення безперервностi діяльності. 
 Тoмiлoвa-Яремчук Н.О., кaнд. екoн. нayк 
 Пилипенкo A.Ю., мaгicтрaнтка 
 Бiлoцеркiвcький нaцioнaльний aгрaрний yнiверcитет  
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15. Сучасні аспекти обліку, аналізу та контролю руху виробничих 
запасів підприємства та їх удосконалення. 
 Хомяк Н.В., канд. екон. наук 
 Ткаченко А.А., магістрантка 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Ресурсоефективне виробництво в економіці замкнутого циклу. 
 Батажок С.Г., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

17. Кластеризація туристичної галузі як активатор економічного 
потенціалу м. Біла Церква. 
 Юхименко П.І., д-р екон. наук 
 Приходько Т.В., асистент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

18. Людський капітал як фактор економічного зростання. 
 Рибак Н.О., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

19. Зелений туризм як фактор підвищення конкурентоспроможно-
сті сільської місцевості. 

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

 

20. Інституціональні умови розвитку сільських територій України. 

 Однорог М.А., канд. екон. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

21. Стратегія розвитку аграрних підприємств у контексті забезпе-
чення економічної безпеки. 
 Шабатура Т.С., канд. екон. наук 
 Вольський В.О., магістрант 
 Одеський державний  аграрний університет 

 

22.  Основні стратегічні напрями діяльності вітчизняних підпри-

ємств цукропереробної галузі та їх вплив на ефективність розвит-

ку ринку харчових продуктів. 

 Гнедіч В.І., викладач  

 Технолого-економічний коледж Білоцерківського націона-

льного аграрного університету  
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23. Регресійний аналіз динаміки сільського населення України за 
2000–2018 рр. 
 Непочатенко В.А., д-р фіз.-мат. наук 
 Непочатенко А.В., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

24. Використання ланцюгових дробів у деяких задачах логістики.  
 Мельниченко О.П., канд. с.-г. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

25. Класичні моделі найважливіших ринків: робочої сили, грошей 
і товарів.  
 Стригіна О.А., канд. фіз.-мат. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

26. Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку 
агропродовольчого ринку України. 
 Артімонова І.В., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 
Секція 2:  СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 

МЕНЕДЖМЕНТУ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

31 жовтня 2019 року, 14.15,  ауд. 95, корп. № 1 
 

Керівник – Гринчук Ю.С., д-р екон. наук 
Секретар – Білик О.В., канд. екон. наук 

 

1. Системні засади публічного управління.   
 Арбузова Т.В., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Особливості прийняття управлінського рішення в публічному 
адмініструванні. 
 Лобунець В.І., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Сільськогосподарська кооперація як основа розвитку сільських 
територій в Україні.  
 Іванова Л.С., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
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4. Пріоритети інноваційного розвитку сільського господарства в 

контексті підвищення конкурентоспроможності сільської місцевості. 

 Білик О.В., канд. екон. наук 

 Поліщук С.П., канд. екон. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Проблеми захисту прав споживачів при придбанні продуктових 

товарів. 

 Стаднік Л.І., канд. екон. наук 

 Шевченко А.О., канд. екон. наук  

 Білоцерківський національний аграрний університет 
Ровни П., професор,  

Словацький сільськогосподарський університет, м. Нітра 
 

6. Роль соціальних мереж в електронній комерції. 

 Трофимчук М.І., канд. екон. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Інструментальні засоби, методи і технології обробки великих 

даних у наукових дослідженнях. 

 Бондар О.С., канд. екон. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Особливості електронної комерції в США та Китаї, досвід для 

України. 

 Савчук О.В., здобувач 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Формування практичних навичок у процесі навчання як необ-

хідного елементу вищої освіти. 

 Хахула Л.П., канд. пед. наук 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Організаційно-економічні засади функціонування тваринницт-

ва фермерських господарств України. 

 Биба В.А., канд. екон. наук 

 Утеченко Д.М., аспірантка 

 Хахула Б.В., аспірант 

 Білоцерківський національний аграрний університет 
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11. Ефективність системи менеджменту закладів освіти об’єдна-
них територіальних громад. 
 Гринчук В.Ю., канд. екон. наук 
 Шемігон О.І., канд. с.-г. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Оцінювання як перший етап управління інвестиційною при-
вабливістю регіону. 
 Коваль Н.В., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Стратегічні проблеми структурно-технологічної трансформа-
ції аграрного виробництва. 
 Вихор М.В., канд. екон. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Фактори конкурентоспроможності аграрних закладів вищої освіти. 
 Василенко О.І., здобувач 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Інструменти підвищення інвестиційної привабливості Узинсь-
кої міської ОТГ. 
 Гринчук Ю. С., д-р екон. наук  
 Шевченко І. М., магістрант 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Analysis of income trends of domestic enterprises and ways to 
increase its level. 
 Zadorozhna R. P., PhD in Economics 
 Hryhor D. A., undergraduate 
 Bila Tserkva National Agrarian University 

 

17. Корпоративна соціальна відповідальність та її нормативно-
правове регулювання 
 Руденко М.В., асистент  
 Перхун В.О., магістрант 
 Білоцерківський національний аграрний університет 

 
–––––––––––––––––––– 

БНАУ, 2019. Зам. 6934. 


