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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету – Ульянченко О.В., ректор ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва, професор; 

Заступники голови оргкомітету: 

Шелудько Р.М., перший проректор, професор ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва; 

Петров В.М., проректор з науково-педагогічної роботи, професор 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; 

Василішин С.І., проректор з науково-педагогічної та виховної 

роботи ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, доцент; 

Синявіна Ю.В., голова профкому ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, доцент; 

Філімонов Ю.Л., декан факультету менеджменту і економіки ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва, доцент; 

Горох О.В., декан факультету обліку і фінансів ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва, доцент; 

Члени оргкомітету: 

Morkunas M. Doctor of Management, Associate professor Mykolas 

Romeris University, Vilnius, Lithuania; 

Skvarciany V. Doctor of economics, Associate professor, Vilnius 

Gediminas technical university, Vilnius, Lithuania; 

Abbas Mardani, PhD, Sen. Lect. Azman Hashim International Business 

School, at Universiti Teknologi Malaysia, Skudai-Johor, Malaysia; 

Artur Orzeł, PhD in Economics, Kazimierz Pulaski University of 

Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economics and Legal 

Sciences, Poland; 

Морозевич О. А., кандидат экономических наук, доцент, Директор 

Института магистерской подготовки, доцент кафедры маркетинга, 

УО «Белорусский государственный экономический университете», 

Республика Беларусь; 

Amit Kumar, PhD, Assistant Professor Department of Commerce & 

Business Management, Integral University, Lucknow, India; 

Ніценко В. С., доктор економічних наук, професор кафедри обліку і 

оподаткування Одеський національний університет ім. І.І. 

Мечникова; 

Тимчев М. Л., доктор экономики, Университет национального и 

мирового хозяйства, г. София, Р. Болгария;  

Білоусько Т.Ю., завідувач кафедри маркетингу, підприємництва  і 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf/accounting-audit/spivrobitnyky/3994-nitsenko-vitalij-sergijovich
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організації виробництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, доцент; 

Бутенко Т.А., завідувач кафедри інформаційних технологій, 

консалтингу і туризму ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, доцент; 

Гуторов О.І., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, професор; 

Ломовських Л.О., завідувач кафедри прикладної економіки і 

міжнародних економічних відносин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 

професор університету;  

Огійчук М.Ф., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, професор; 

Олійник О.В., завідувач кафедри фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 

професор; 

Пасемко Г.П., завідувач кафедри економічної теорії ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва, професор; 

Ярова В.В., завідувач кафедри статистики і економічного аналізу 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, доцент; 

Нагаєва Г.О., старш. викладач кафедри фінансів ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва; 

Остапенко Р.М., доцент кафедри статистики і економічного аналізу 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; 

Пащенко Ю.В., доцент кафедри прикладної економіки і 

міжнародних економічних відносин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; 

Пономарьова М.С., доцент кафедри маркетингу, підприємництва і 

організації виробництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; 

Шарко І.О., доцент кафедри менеджменту і адміністрування ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

3 жовтня 2019 р. 

З 9.00 до 10.30 Реєстрація учасників (фойє 1-го корпусу) 

З 10.30 до 12.00 Урочисте вітання на честь 90-ї річниці 

економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

(актова зала університету) 
 

З 12.00 до 13.00 Перерва на каву (3-й корп. ауд. 106) 

З 13.00 до 16.00 Пленарне засідання (3-й корп. ауд. 113) 

З 16.00 до 17.00 Неформальне спілкування  

4 жовтня 2019 р. 

З 9.00 до 11.00 Секційні засідання (1-й корп. ауд. 209, 213, 221, 

601, 416; 3-й корп. ауд. 415, 106) 
 

З 11.00 до 12.00 Урочисте закриття конференції, відзначення 

учасників 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв 

Обговорення питань доповіді – до 10 хв 

Доповіді на секціях – до 10 хв 

Обговорення питань доповіді – до 5 хв 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ХНАУ, корпус 3, аудиторія 113   

 

Відкриття конференції  
Петров Вадим 

Миколайович 

проректор з науково-педагогічної роботи Харківського 

національного аграрного університету імені 

В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук, професор 

університету 

Вітальне слово 
Ульянченко 

Олександр 

Віктрович 

ректор Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва, доктор економічних 

наук, член-кореспондент Національної академії 

аграрних наук України, професор 

 

ДОПОВІДІ 
 

1. Огійчук Микола Феодосійович, канд. екон. наук, професор, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Історичні аспекти розвитку економічної освіти в ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва 

2. Кісіль Микола Іванович, канд. екон. наук, старший науковий 

співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 

Україна 

Інвестиційний потенціал введення повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

3. Михайлова Любов Іванівна, д-р екон. наук, професор, Коренівська 

Людмила Вікторівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Сумський національний аграрний університет, Україна 

Галузь коноплярства в системі інноваційного розвитку сільських 

територій 

4. Лозинська Тамара Миколаївна, д-р наук з держ. упр., професор, 

Полтавська державна аграрна академія, Україна  

Зміни до Конституції України в частині децентралізації влади та їх 

вплив на сільський розвиток 

5. Шиян Дмитро Вікторович, доктор екон. наук, професор, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна 

Окремі аспекти оцінки ефективності витрат при виробництві 

соняшнику 

6. Латинін Микола Анатолійович, д-р наук з держ. упр., професор, 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, Україна 
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Розвиток сільського господарства Харківської області за період 1990-

2018 рр.  

7. Коваленко Микола Миколайович, д-р наук з держ. упр., професор, 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, Україна 

Державна фінансова політика як чинник розвитку ринку зерна 

України 

8. Морозевич О.А., канд. экон. наук, доцент, УО «Белорусский 

государственный экономический университет», Республика Беларусь, 

Остапенко Р.М., канд. экон. наук, доцент, Харьковский национальный 

аграрный университет им. В. В. Докучаева, Украина 

Показатели моделирования процесса капитализации региональной 

экономики 

9. Pashchenko Yuliya, Assistant professor, PhD in Economics, Kharkiv National 

Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev, Ukraine, Artur Orzeł, PhD in 

Economics, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, 

Poland 

State support for agricultural sector in Ukraine  

10. Макогон Віталій Вікторович, канд. екон. наук, доцент, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Підходи до оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат 

сільськогосподарських підприємств 

11. Morozova Ganna, Assistant professor, PhD in Economics, Kharkiv National 

Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Ukraine, Abbas Mardani, PhD, 

Sen. Lect Azman Hasmin International Business School at Universiti Teknologi 

Malaysia, Malaysia 

Economic security as factor of steady development of agricultural 

enterprises 

12. Amit Kumar Goel, Assistant Professor, Department of Commerce & Business 

Management, Integral University, India 

Role of agriculture in the economic development of Ukraine 

13. Morkunas M. Doctor of Management, Associate professor Mykolas Romeris 

University, Lithuania, Skvarciany V. Doctor of economics, Associate professor 

Vilnius Gediminas technical university, Lithuania, Goroh О. Assistant professor, 

PhD in Economics, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. 

Dokuchaiev, Kharkiv, Ukraine 

Land market in ukraine: prospects for development and foreign experience 

14. Здирко Наталія Григорівна, канд. екон. наук, доцент, Вінницький 

національний аграрний університет, Україна 

Контроль публічних закупівель в Україні: проблеми та шляхи 

вирішення 
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15. Іщенко Яна Петрівна, канд. екон. наук, доцент, Вінницький 

національний аграрний університет, Україна 

Особливості обліку виробництва органічної сільськогосподарської 

продукції рослинництва 

16. Онегіна Вікторія Михайлівна, д-р екон. наук професор, Харківський 

національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка, Україна 

Інноваційна діяльність економічних суб’єктів та її зміст 

17. Маренич Тетяна Григорівна, д-р екон. наук, професор, Харківський 

національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка, Україна 

Дієвість системи управління витратами у підвищенні 

конкурентоспроможності аграрних підприємств 
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СЕКЦІЯ 1 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА І 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ: ТЕОРІЯ ТА 

ПРАКТИКА 
 

ХНАУ, корпус 3, аудиторія 415 
 

Керівник секції – професор Гуторов О.І. 

Заступник – доцент Шиян Н.І. 

 

 

1. Антощенкова В.В., канд. екон. наук, доцент, Хоменко А.Ю., Сєнухова 

М.С., магістранти, Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка, Україна  

Основні елементи ресурсного потенціалу сільськогосподарського 

підприємства та  ефективність їх використання 

 

2. Афанасова Ю.О., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 

Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом аграрних 

підприємств 

 

3. Бабенко Г.І., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Харківський 

національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка, Україна 

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в Україні 

та інвестування 

 

4. Бержанір А.Л., доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін, 

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Україна  

Діяльність аграрного бізнесу з розвитку соціальної відповідальності 

 

5. Бондаренко Є.В., здобувач другого (магістерського) рівня освіти,  Петров 

В.М., канд. екон. наук, професор університету, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств 

 

6. Брік С.В. , канд.екон.наук, доцент, Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», Україна 

Пріоритети управлінських рішень крізь призму інновацій 

 

7. Бурова О.Ю., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Харківський 

національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка, Україна  

Фінансування наукових установ та інноваційна модель розвитку 

агропромислового виробництва 
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8. Варданян А.А., аспірант Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва, Україна  

Особливості організації інноваційних процесів у агропромисловому 

комплексі 
 

9. Грошев С.В., Управління Державної казначейської служби України у 

Київському районі м. Харкова, Харківської області, Україна 

Теоретичні ознаки визначення напрямів розвитку сільських територій 

 

10. Гуторова О.О., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Диверсифікація  сільської  економіки  як перспектива  розвитку  сільських  

територій 

 

11. Демиденко Л.М., канд. екон. наук, доцент, Стельмах В.С. , здобувач вищої 

освіти ступеня «Магістр», Полтавська державна аграрна академія, 

Україна 

Витрати у сільському господарстві та чинники їх оптимізації  

 

12. Дем’янишина О.А., канд. екон. наук, доцент, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна 3 

Об’єднані територіальні громади як крок у розвитку сільських територій 

 

13. Довгаль С.В., канд.екон.наук, доцент, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Зарубіжний досвід державного регулювання аграрних відносин 

 

14. Древаль Ю.Д., д-р наук з держ.упр., професор, Національний університет 

цивільного захисту України 

Соціальний захист сільськогосподарських працівників у конвенціях 

міжнародної організації праці  

 

15. Дядик Т.В., канд. екон. наук, доцент, Іващенко М.Ф., здобувач вищої 

освіти ступеня «Магістр», Полтавська державна аграрна академія, 

Україна  

Прибутковість господарської діяльності аграрних підприємств України  
 

16. Загорулько В.О., здобувач вищої освіти ступеня «магістр», Сумський 

національний аграрний університет, Україна  

Управління конкурентоспроможністю підприємства 

 

17. Іванов Д.В.,  здобувач, Латинін М.А., д-р наук з держ.упр., професор, 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, Україна 
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Розвиток економічного потенціалу як запорука сталого розвитку території 

в Україні 

 

18. Ільїна М.В., д-р екон. наук, старший науковий співробітник, Шпильова 

Ю.Б., канд. екон. наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 

Україна 

Конкурентоспроможність сільських територіальних громад як запорука їх 

сталого розвитку 

 

19. Калашнікова Т.В., д-р екон. наук, доцент,  Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна 

Інновації в плануванні діяльності аграрних підприємств  

 

20. Косенко В.В., канд. наук з держ.упр., доцент Гібадуллін О.В., здобувач 

вищої освіти ступеня доктора філософії, Харківський регіональний 

інституту державного управління національної академії державного 

управління при Президентові України, Україна 

Державне регулювання діяльності агрохолдингів  в Україні 

 

21. Котько Н.М., канд. екон. наук, Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН, Україна 

Стан і перспективи аграрної зайнятості й доходів сільського населення в 

регіонах України 

 

22. Кочетков О.В., канд. екон. наук, професор, Луганський національний 

аграрний університет, Україна 

Стратегія управління розвитком аграрного сектору економіки 

 

23. Крамаренко К.М., канд. екон. наук, доцент, Національна академія 

Національної гвардії України 

Бенчмаркінг як інструмент управління розвитком підприємства 

 

24. Лучечко Ю.М., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, Луцький 

національний технічний університет, Україна 

Оцінка динаміки та перспектив зростання капітальних інвестицій у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини 

 

25. Магас Л.М., науковий співробітник лабораторії економіки, Інститут 

сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна 

Аналіз та напрями розвитку організаційно-правових форм ведення 

сільськогосподарського виробництва у Карпатському регіоні 
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26. Мандражи О.А., канд. пед. наук, доцент,  Євменов В.О., здобувач вищої 

освіти рівня «бакалавр», Харківський національний аграрний університет 

ім.В.В.Докучаєва, Україна 

Сучасні архітектурні споруди для сільської місцевості 

 

27. Мельниченко О.А., д-р наук з держ.упр., професор, Харківський 

національний медичний університет, Україна 

Передовий світовий досвід у царині розвитку сільських територій: уроки 

для України  

 

28. Мещеряков В.Є., канд. екон. наук, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Валовий регіональний продукт як фактор економічного розвитку 

 

29. Могильний О.М., д-р екон. наук, професор  НДІ 

«Украгропромпродуктивність», Україна 

Трудовий потенціал сільської місцевості – основа інноваційного розвитку 

аграрної сфери 

 

30. Нагаєв В. М., д-р пед. наук, професор, Кулинич К. В., здобувач другого 

(магістерського) рівня освіти, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна, Нагаєв В. В., аспірант  кафедри 

культурології і філософії, Санкт-Петербурзький державний аграрний 

університет, Росія 

Удосконалення системи управління організаційними конфліктами в 

умовах функціонування аграрних формувань 

 

31. Олійник Т.І., д-р екон. наук, професор, Захаров І.К., здобувач вищої освіти 

ступеня доктора філософії, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Мотиваційні програми підвищення продуктивності праці у підприємствах 

АПК 

 

32. Проценко Н.М., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Продовольча безпека у контексті розвитку агровиробництва і  сільських 

територій: європейський досвід 

 

33. Пігур Є.О., здобувач першого «бакалаврського» рівня вищої освіти, Л.В. 

Шовкун, канд. екон. наук, доцент, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств у 

процесі адаптації до умов європейської інтеграції 
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34. Самойлик Ю.В., д-р екон. наук, доцент, Полтавська державна аграрна 

академія, Україна 

Напрями гармонізації відносин власності в акціонерних товариствах 

аграрної сфери 

 

35. Сорокотяга М.С., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Управління соціально-економічним розвитком підприємств 
 

36. Ставська Ю.В., канд. екон. наук, доцент, Вінницький національний 

аграрний університет, м. Вінниця  

Інновації як чинник зростання конкурентоспроможності аграрних 

підприємств на зовнішніх ринках 

 

37. Табенська О.І., канд. екон. наук, старший викладач, Вінницький 

національний аграрний університет, Україна 

Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних 

процесів 

 

38. Томашук І.В., асистент, Вінницький національний аграрний університет, 

Україна 

Інноваційний розвиток сільських територій України в умовах 

трансформації економіки 

 

39. Ульянченко Ю.О., д-р наук з держ. упр., професор, Горбань А.І.,  канд. Наук 

з держ. упр., доцент, Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, Україна 

Офіційний веб-сайт органу публічної влади як інструмент  стратегічного 

управління розвитком сільських територій в Україні 

 

40. Фастівець Д.Л., аспірант, Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Методологічні аспекти реалізації концепції інноваційно-інвестиційного 

розвитку садівництва 

 

41. Шелудько Л.В., докторант, канд. екон. наук, доцент, Зеленський М.С., 

здобувач вищої освіти доктора філософії, Харківський національний 

аграрний університет, Україна 

Історія розвитку тіньової економіки в контексті впливу на економічну 

безпеку 

 

42. Шелудько Р.М., канд. екон. наук, професор, Доценко А.Ю., здобувач вищої 

освіти доктора філософії, Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва, Україна 
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Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки: сучасний стан та 

проблеми 

 

43. Шмаров Д.М., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, Луцький 

національний технічний університет, Україна 

Пріоритети формування регуляторної бази функціонування переробної 

ланки аграрного сектора 

 

44. Шубалий О.М., д.е.н., професор, Луцький національний технічний 

університет, Україна 

Напрями вдосконалення регіональної статистики сільського господарства 

 

45. Ящук Т.А., викладач, Уманський державний педагогічний університет ім. 

П. Тичини, Україна 

Фінансування підготовки кадрів для аграрного виробництва у контексті 

його інноваційного розвитку 

 
 

СЕКЦІЯ 2 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ       

НАПРЯМІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

АГРАРНІЙ СФЕРІ  

ХНАУ, корпус 1, аудиторія 221 
 

Керівник секції – професор Петров В.М. 

Заступник – доцент Пономарьова М.С. 
 

1. Акмаммедов М.Ю., преподаватель, Специализированная банковская школа 

имени Героя Туркменистана Атамурата Ниязова Центрального банка 

Туркменистана 

Роль малого и среднего предпринимательства в развитии экономики  

2. Болотова В.В., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Диверсифікація та спеціалізація як форми організації виробництва 

3. Бєсєдіна Г.Є., канд. екон. наук, доцент, Волошин Ю.Ю., канд. екон. наук,  

Корсун Є.С., аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. 

В.В. Докучаєва, Україна 

Дефініції понять «організаційна» та «корпоративна» культура 

підприємства 

4. Голуб Д. О., Поберій А. В., здобувачі другого (магістерського), Харківський 

національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна 

Удосконалення системи методів управління персоналом в умовах 

соціального  розвитку аграрних формувань 
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5. Єлізова М. М., здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти, Харківський 

національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна 

Удосконалення системи менеджменту персоналу шляхом мотиваційного 

забезпечення 

6. Косінський П.М., аспірант, Луцький національний технічний університет, 

Україна 

Пріоритетні напрями стимулювання розвитку переробних комплексів на 

базі сільськогосподарської продукції регіону 

7. Малиш Р.В., здобувач другого (магістерського) рівня освіти, Петров В.М., 

канд. екон. наук, професор університету, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва,Україна 

Техніко-економічне обґрунтування виробництва пшеничного борошна у 

сільськогосподарському підприємстві 

8. Нішніанідзе Р.П.,  магістр з менеджменту, менеджер по персоналу, В.А. 

Худавердієва, доцент, канд. екон. наук, Харківська державна 

зооветеринарна академія, Україна 

Правові засади створення підприємництва в Україні та перспективи його 

розвитку в сільському господарстві 

9. Співак І.В., аспірант кафедри менеджменту і адміністрування, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Стан виробництва соняшнику в Україні 

10. Таран О.М., канд. екон. наук, доцент, Філімонов Ю.Л., канд. екон. наук, 

доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 

Україна  

Формування логістичної стратегії в системі управління підприємством 

11. Таран Ю.С., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Інноваційні стратегії розвитку аграрних підприємств 

12. Чаговець О.В., канд. екон. наук, Борисовський І.С., здобувач вищої освіти 

доктора філософіі, Минко Я.Ю., здобувач вищої освіти доктора філософіі 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Диверсифікація у підприємницькій діяльності в аграрній сфері 
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СЕКЦІЯ 3 

ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА 

ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДУКТОВОГО 

КОМПЛЕКСУ  

ХНАУ, корпус 1, аудиторія 209 
 

Керівник секції – доцент Білоусько Т.Ю. 

Заступник – доцент Єфремова Н.О. 

 

1. Білоусько Т.Ю., канд. екон. наук, доцент, Золотько О.В., здобувач другого 

(магістерського) рівня, Харківський національний аграрний університет ім. 

В.В. Докучаєва, Україна 

Маркетингове дослідження ринку молока 

2. Бухало О.В., канд. екон. наук, доцент, Шарафанова І.М., здобувач другого 

(магістерського) рівня, Харківський національний аграрний університет ім. 

В. В. Докучаєва, Україна 

Маркетингове дослідження ринку зерна 

3. Волченко А.О., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Оцінка ефективності транспортної логістики   сільськогосподарських 

підприємств 

4. Єфремова Н.О., канд. екон. наук, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Роль, принципи, функції соціально-відповідального маркетингу у 

стратегічному управлінні конкурентоспроможністю виробничо-

комерційної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва 

5. Лебединська О.І., канд. екон. наук,  доцент, Сотніков Ю.О., канд. екон. 

наук, доцент Харківський національний аграрний університет ім. В.В. 

Докучаєва, Україна 

Особливості логістики в агропромисловому комплексі України 

6. Ломовських Л.О., д-р екон. наук, професор університету, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Електронне планування бізнес-процесів суб’єктів аграрного 

підприємництва як інструмент прийняття економічних рішень 

7. Ляшенко С.Д., аспірант, Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Державна підтримка галузі овочівництва 

8. Сахно І.В., канд. екон. наук, доцент, Національна академія Національна 

академія Національної гвардії України, Україна 

Управління маркетингом в системі менеджменту 
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9. Сумець О.М., д-р ек. наук, професор, Національний фармацевтичний 

університет, Україна 

Завдання і проблеми застосування логістики в діяльності підприємств 

олійно-жирової галузі  

10. Худавердієва В.А., доцент, канд. екон. наук, Харківська державна 

зооветеринарна академія, Україна, Деканенко А.О., магістр, менеджер із 

збуту, Україна 

Особливості маркетингу в сільському господарстві України в сучасних 

ринкових умовах 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ 

РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

ХНАУ, корпус 1, аудиторія 213 
 

Керівник секції – професор Шелудько Р.М. 

Заступник – доцент Улько Є.М. 

 

1. Гуторов О.І., д-р екон. наук, професор, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Передумови формування та інвестиційного забезпечення сталого 

сільськогосподарського землекористування 

2. Жарова Л.В., д-р екон. наук, с.н.с., Українсько-американський університет 

Конкордія, Україна, Вища школа економіко-гуманітарна, Польща, 

Шашула Л.А., канд. екон. наук, с.н.с., Державна установа «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії 

наук України», Україна 

Публічно-приватне партнерство: перспективи для України 

3. Клімова І.О., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, Державна 

Екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства 

енергетики та захисту довкілля, Україна 

Європейська модель оцінки впливу на довкілля для України 

4. Косторной С.В., канд. екон. наук, доцент, Таврійський державний 

агротехнологічний університет, імені Дмитра Моторного, Україна 

Можливості й загрози щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель 

в Україні 

5. Кравчук Т.Ю., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, Державна 

екологічна академія післядипломної освіти та Управління, Україна 

Тенденції розвитку землекористування в Україні 



18 

6. Кірова М.О., канд. екон. наук, Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління, Україна 

Окремі аспекти методики оцінки екологічної небезпеки міського 

землекористування як базової основи забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності населення 

7. Кіріченко К.А., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна 

Інтенсивність виробництва пшениці як фактор формування ефективності 

землекористування 

8. Лазарєва О.В., д-р екон. наук, доцент,  Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, Україна 

Інноваційні орієнтири у землекористуванні 

9. Ляшинський В.Б., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та Управління, 

Україна 

Поняття й сутність нетрадиційного сільськогосподарського 

землекористування 

10. Мельничук А.Ю., аспірант, Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України  

Особливості методологічних засад формування землекористування 

оборони 

11. Пасемко Г.П., д-р наук з держ. упр., професор, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Історичний досвід становлення ринку земель сільськогосподарського 

призначення 

12. Сакаль О.В., д-р екон. наук, старший науковий співробітник, Н.А. Третяк, 

канд. екон. наук, Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 

України», Україна 

Рентна політика у сфері землекористування  

13. Третяк А.М., д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 

В.М. Третяк, д-р екон. наук, професор, Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління 

Новітня інституціонально-поведінкова економічна теорія: сутнісні ознаки 

для економіки землекористування  

14. Улько Є.М., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Рентні відносини за протиерозійної системи використання земельних 

ресурсів 
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15. Шиян Н.І., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Стан і тенденції у використанні добрив аграрними підприємствами 

16. Ярута М.Ю., аспірант, Харківський національний аграрний університет 

імені В.В. Докучаєва, Україна 

Емфітевзис як прогресивний вид прав на сільськогосподарську земельну 

ділянку 

17. Юсипенко О.М., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та Управління, 

Україна 

Тенденції розвитку рекреаційного землекористування в Україні 

18. Boldyrieva L.M., Doctor of Economics, Associate Professor, Gryshko V.V., 

Candidate of Economic, Poltava National Technical Yuri Kondrayuk University, 

Ukraine 

Features of renewables energy development in Ukraine 

19. Каневська І.М., здобувач кафедри маркетингу, підприємництва і організації 

виробництва, Харківський національний аграрний університет імені В.В. 

Докучаєва, Україна 

Проблеми і перспективи розвитку аграрної освіти в Україні 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ 

МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ХНАУ, корпус 1, аудиторія 608 
 

Керівник секції – професор Ломовських Л.О. 

Заступник – доцент Кучер Л.Ю. 

 

1. Бага Л.Г., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний аграрний 

університет ім. В. В. Докучаєва, Україна 

Світові тенденції розвитку органічного землеробства  

 

2. Батюк Л.А., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний технічний 

університет сільського господарства, ім. Петра Василенка, Україна 

Досвід китайських реформ сільського господарства: актуальні питання 

для України 

 

3. Гончаренко Н.Г., канд. екон. наук, доцент, Національна академія 

Національної гвардії України  
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Управління мотивацією праці на підприємствах як засіб забезпечення його 

конкурентоспроможності 

 
4. Кравченко Ю.М.,  канд. екон. наук, Харківський національний технічний 

університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Україна 

Екологічна безпечність сільськогосподарської продукції та її 

конкурентоспроможність в умовах міжнародної інтеграції 

 

5. Кузіна В. Ю., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Харківський національний  аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна 

Інтеграція національного товаровиробника солодової продукції  до 

європейської спільноти 

 

6. Лещенко Л.О., канд. екон. наук, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В.Докучаєва, Україна 

Теоретичні аспекти підвищення якості овочевої продукції 

 
7. Некрасенко Л.А., канд. біол. наук, доцент, Полтавська державна аграрна 

академія, Україна 

Інноваційні інструменти фінансової системи в сільському господарстві 

 

8. Озерковський І.А., здобувач вищої освіти рівня «Магістр», Житомирський 

національний агроекологічний університет, Україна 

Стратегія інноваційного розвитку молокопереробних підприємств в 

умовах зовнішньоекономічної діяльності 

 

9. Погорецька С.І., здобувач вищої освіти рівня «Магістр», Житомирський 

національний агроекологічний університет, Україна 

Управління підприємницькими ризиками сільськогосподарських 

підприємств в умовах виходу на міжнародні ринки 

 

10. Смик В.М., здобувач вищої освіти магістра, Житомирський національний 

агроекологічний університет, Україна  

Управління конкурентоспроможністю експорно-орієнтованих 

лісогосподарських підприємств 

 

11. Ульянченко Н.В., канд. екон. наук, доцент, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Україна 

Окремі аспекти оцінки інноваційності виробництва сільськогосподарських 

культур 

 

12. Урсол В.О., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна 

Залежність зовнішньої торгівлі від коливань валютних курсів 
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13. Хаєцька О.П., канд. екон. наук, доцент, Вінницький національний аграрний 

університет, Україна 

Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України 

 

14. Хромушина Л.А., канд. екон. наук, доцент, Сумський національний аграрний 

університет, Україна  

Сучасні аспекти формування стратегічного набору сільськогосподарських 

підприємств 

15. Чернікова А.П., здобувач першого бакалаврського рівня, Скоромна О.Ю., 

канд. екон. наук, доцент, Харківський національний аграрний університет ім. 

В.В. Докучаєва 

Конкуренція на аграрному ринку 

 

16. Чуйко Н.В., канд. екон. наук, доцент, Храпач К.Г., ст. викладач Харківська 

державна зооветеринарна акакдемія, Україна 

Шляхи підвищення конкурентоспроможності рибної галузі в Україні 

 

17. Шибаєва Н.В., канд. екон. наук, доцент, Бабан Т.О., канд. екон. наук, 

Харківський національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка, Україна 

Твіннінг як інструмент політики розширення та європейської політики 

сусідства єс для аграрної сфери України 

 

18. Школьний О.О., д-р екон. наук, професор, Уманський національний 

університет садівництва, Україна 

Формування глобальної конкурентоспроможності аграрного сектору 

економіки 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ 

ХНАУ, корпус 3, аудиторія 106 
 

Керівник секції – доцент Бутенко Т.А. 

Заступник – старш. викладач Сирий В.М. 
 

1. Брояка А.А., канд. екон. наук, доцент, Вінницький національний аграрний 

університет, Україна  

Інформаційні технології як передумова ефективного розвитку 

інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві 

України 
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2. Бутенко Т.А., канд. екон. наук, доцент, Сирий В.М., старший викладач  

Радченко К.А., здобувач другого (магістерського) ступеня вищої освіти, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Вдосконалення інформаційного забезпечення аграрних підприємств в 

умовах євроінтеграційних процесів 

 
3. Косенко А.В., канд. наук з держ. упр., Харківський регіональний інституту 

державного управління національної академії державного управління при 

Президентові України, Україна 

Особливості інформаційного забезпечення аграрного сектора економіки в 

Україні 

 
4. Микитюк О.В., Семикопенко І.І., здобувачі другого  (магістерського) рівня 

освіти, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 

Україна 

Місце і роль контролінгу в управлінні аграрним підприємством 
 

 

СЕКЦІЯ 7 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА 

ФІНАНСІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

ХНАУ, корпус 1, аудиторія 403 
 

Керівник секції – Горох О.В. 

Заступник – Остапенко Р.М. 

 

1. Ragulina I.I. PhD in Economics, Associate Professor, Zinchenko A.V., Master's 

Student, Department of Accounting and Auditing, Kharkiv National Agrarian 

University named after V.V. Dokuchaiev, Ukraine  

Modern information technologies in the audit organization 

 

2. Айлыева М.С., студентка, Керимов Г.Г., преподаватель, 

Специализированная банковская школа имени Героя Туркменистана 

Атамурата Ниязова Центрального банка Туркменистана 

Приоритетные направления совершенствования деятельности по 

привлечению сбережений кредитными учреждениями туркменистана 

 

3. Акмаммедова Д.А., преподаватель, Туркменский государственный 

институт финансов, Туркменистан 

Основные направления социально-экономической политики регионов 

 

4. Арапова А.М., студентка, Керимов Г.Г., преподаватель, 

Специализированная банковская школа имени Героя Туркменистана 

Атамурата Ниязова Центрального банка Туркменистана, Туркменистан 

Перспективы развития банковского кредитования в туркменистане 
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5. Бержанір І.А., канд. екон. наук, доцент, Уманський  державний 

педагогічний університет ім. Павла Тичини, Україна 

Основні аспекти організації бухгалтерського обліку нематеріальних 

активів на підприємстві 

 

6. Богданова А.В., здобувач першого бакалаврського рівня, Піскун К.А., 

здобувач першого бакалаврського рівня, Рагуліна І.І., доцент, канд. екон. 

наук, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 

Україна 

Особливості обліку оплати праці в аграрних підприємствах та шляхи його 

вдосконалення  

 

7. Борисова В.А., д-р екон. наук, професор, Сумський національний аграрний 

університет, Україна 

Управління екологічними ризиками при розробці інноваційно-

інвестиційного проекту 

 

8. Бровко Н.В., здобувач вищої освіти ступеня бакалавр, Дем’янишина О.А., 

канд. екон. наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини, Україна 

Поняття інфляції та її вплив на сімейний бюджет в Україні 

 

9. Бурко К.В., асистент, Вінницький національний аграрний університет, 

Україна 

Організації бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на 

економічну безпеку сільськогосподарських підприємств 

 

10. Василішин С.І., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Сутність та функції обліково-аналітичного забезпечення економічної 

безпеки підприємств 

 

11. Вашечко Ю.В., асистент, Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Фактори впливу на інвестиційну привабливість аграрних підприємств 

 

12. Велієва В.О., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Стратегічні аспекти розвитку сільського господарства 

 

13. Волкова О.Ю., здобувач магістерського рівня освіти, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів згідно П(С)БО 

9 «запаси» і МСБО 2 «запаси» 
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14. Герасименко Ю.С., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Економічна ефективність та конкурентоспроможність підприємств з 

виробництвом екологічної продукції 

 

15. Горкавий В.К., канд. екон. наук, професор, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Розвиток статистичної освіти у харківському національному аграрному 

університеті ім. В.В. Докучаєва 

 

16. Горковенко І.В., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

Інформаційні системи обліку та їх роль в управлінні підприємством 

 

17. Горлова І.В., Волкова О.Ю., здобувачі магістерського рівня освіти, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Методичні аспекти дослідження діяльності підприємств 

агропродовольчого комплексу 

 

18. Євдокімова М.О., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Створення платіжної системи України 

 

19. Єфремова Г.Ю., здобувачі магістерського рівня освіти, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Методика дослідження динаміки урожайності пшениці 

 

20. Ільїн В.Ю., д-р екон. наук, професор, Бубир І.В., студентка, ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», Україна 

Термін корисного використання основних засобів як елемент облікової 

політики аграрних підприємств 

 

21. Ждаміров Ю.Ю., здобувач магістерського рівня освіти, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Актуальні питання аудиту витрат у сільському господарстві 

 

22. Железняк А.О., здобувач магістерського рівня освіти, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

Використання методу відносних величин при аналізі результатів роботи 

сільськогосподарських підприємств 

 

23. Жидченко Г.Ю., магістрант, Конєва І.І., канд. екон. наук, доцент, 

Сумський національний аграрний університет, Україна 

Напрями забезпечення фінансової стійкості підприємств АПК 
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24. Захарова Н.Ю., канд. екон. наук, доцент, Таврійський державний аграрний 

університет ім. Дмитра Моторного, Україна 

Платоспроможність сільськогосподарських підприємств та умови її 

забезпечення 

 

25. Зозуля Л.О. , завідуюча економічним відділенням, Мірошниченко Л.В., 

голова циклової комісії професійно-економічної підготовки, Відокремлений 

структурний підрозділ «Слов’янський коледж Луганського національного 

аграрного університету», Україна 

Аспекти обліку і оподаткування ремонту орендованого майна 

 

26. Керимов Г.Г., преподаватель, Специализированная банковская школа имени 

Героя Туркменистана Атамурата Ниязова Центрального банка 

Туркменистана, Туркменистан  

Цифровизация банковской системы туркменистана – основа 

инновационного развития страны 

 

27. Коваль Л.В., канд. екон. наук, доцент, Вінницький національний аграрний 

університет, Україна 

Поняття та класифікація біологічних активів 

 

28. Коваль О.М., директор Харківської філії страхової компанії, ПАТ «АСКО 

Донбас-Північний», м. Харків, Україна, Владімірова І.В., магістрант 

Харківський національний технічний університет сільського госопдарства  

імені Петра Василенка, Україна 

Практика запровадження внутрішніх стандартів корпоративної соціальної 

відповідальності на підприємствах України 

 

29. Ковальова О.В., канд. екон. наук, доцент, Рущак Ю.Г., здобувач другого 

(магістерського) рівня освіти, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва 

Окремі аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління 

фінансовими результатами підприємства 

 

30. Кудряшова С.В., здобувач освіти ступеня доктора філософії, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Стратегічні аспекти розвитку агропромислового комплексу України 

 

31. Лаврова С.А., студентка, Вінницького національного аграрного 

університету, Україна 

Принцип незалежності аудитора в умовах реформування вітчизняного 

аудиту 

 

32. Левковець о.в., здобувач другого магістерського рівня, Харківський 
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національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Облік заробітної плати і його значення для прийняття управлінських 

рішень 

33. Ментей О.С., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Особливості сучасної мотивації праці 

 

34. Мередов Н.И., преподаватель, Специализированная банковская школа 

имени Героя Туркменистана Атамурата Ниязова Центрального банка 

Туркменистана, Туркменистан 

“Зеленая” логистика для устойчивого развития в организациях 

 

35. Міщенко В.С., канд. екон. наук, старш. Викладач, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід 

 

36. Нагаєва Г.О., старш. викладач, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Сучасні принципи організації управління оборотними активами 

 

37. Нежид Ю.С., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

Тенденції та напрямки удосконалення обліку праці та її оплати в системі 

організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в 

аграрному секторі 

 

38. Огійчук М.Ф., канд. екон. наук, професор, Беленкова М.І., канд. екон. наук, 

професор, Харківський національний аграрний університет ім. 

В.В. Докучаєва 

Удосконалення обліку цільового фінансування за програмами підтримки 

АПК 

 

39. Олійник О.В., д- екон. наук, професор, Шевченко В.М., аспірант, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Факторний аналіз інноваційності розвитку рослиннитцва в 

сільськогосподарських підприємствах 

 

40. Панько Р.М., здобувач ОС «Магістр», Токар Ю.С., здобувач ОС 

«Магістр», Харківський національний аграрний університет ім. 

В.В.Докучаєва 

Резерви  збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва 

41. Поважна Ю.В., здобувач магістерського рівня освіти, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна  

Актуальні питання оплати праці в Україні 

42. Посилаєв В.В., канд. екон. наук, доцент, Мананкова В.О., здобувач ОР 
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«Бакалавр», Харківський національний аграрний університет ім. 

В.В.Докучаєва 

Методичні підходи визначення впливу структурного фактора на 

результати господарської діяльності 

 

43. Посилаєва К.І., канд. екон. наук, доцент, Шерстюк С.В.,  канд. екон. наук, 

доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва 

Організація оперативного аналізу в сільськогосподарських підприємствах 

 

44. Рибіна Л.О., канд. екон. наук,, доцент, Скоробагата А.П., студентка 

магістратури, Сумський національний аграрний університет, Україна 

Удосконалення системи управління оборотними активами 

сільськогосподарських підприємств 

 

45. Рудиченко А.С., аспірантка, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Вплив концентрації виробництва на ефективність вирощування цукрових 

буряків 

 

46. Cавченко Б.М., здобувач ОР «Бакалавр», Удовенко М.В., здобувач ОР 

«Бакалавр», Євдокімова М.О., канд. екон. наук, доцент, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Про платіжні системи в Україні  

 

47. Сатлыкова А.Я., преподаватель, Специализированная банковская школа 

имени Героя Туркменистана Атамурата Ниязова Центрального банка 

Туркменистана, Туркменистан 

Возможности цифровой экономики в будущем 

 

48. Сколотій І.В., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат у системі 

управління підприємством 

 

49. Сколотій Л.О., канд. екон. наук, професор, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Сучасні тенденції обліку виробництва продукції тваринництва 

 

50. Скоромна О.Ю., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

Формування державного бюджету та оцінка його впливу на економічні 

процеси 

 

51. Ткачук В.В., здобувач РВО «Магістр», Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна 
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Надійність контрагентів у системі управління кредиторською 

заборгованістю за товари, роботи, послуги 

 

52. Утенкова К.О., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Формування моделі аудиту економічної безпеки: методологічний аспект 

 

53. Чарыева Б.Э., студентка специальности «Банковское кредитование», 

Аннаоразов Дж.А., преподаватель 1-ой категории, Специализированная 

банковская школа имени Героя Туркменистана Атамурата Ниязова 

Центрального банка Туркменистана 

Роль инноваций в развитии банковской системы 

 

54. Шалигіна І.В., канд. екон. наук, Довженко Н.П., магістрант, Сумський 

національний аграрний університет, Україна  

Оцінка формування та напрямки покращання управління капіталом 

підприємства аграрної сфери 

 

55. Якуніна А.А.,  здобувач бакалаврського рівня, Скоромна О.Ю.,  канд. екон. 

наук, доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. 

Докучаєва, Україна 

Особливості банківського кредитування на придбання  

сільськогосподарської техніки 

 

56. Ярова В.В., канд. екон. наук, доцент, Яцина Є.Ю., аспірант, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна 

Демографічні чинники формування ринку праці в Україні 
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УДК 657.4 
 

Л.В. Коваль Л.В., к.е.н., доцент 
Вінницький національний аграрний університет, Україна 

 
Поняття та класифікація біологічних активів 

 
На сьогодні сільське господарство є важливою і невід’ємною складовою 

будь-якого суспільства. Використання механізму ринкового напрямку 
господарювання зобов’язує до поліпшення економічної інформації та 
перетворення облікової інформації у звітність. Нагальною проблемою до 
вирішення на сьогоднішні є встановлення єдиного визначення поняття  
«біологічні активи.  

Зазначена проблема спричиняє дискусії щодо їх визначення, визнання та 
класифікації. Необхідною є розробка чіткої та науково-обґрунтованої 
класифікації. Тому на сьогодні виринає низка невирішених теоретичних та 
практичних питань, пов’язаних з організацією та обліковим відображенням 
операцій з біологічними активами [2]. 

На сьогодні, велика увага присвячена визначення сутності поняття 
біологічні активи, однак єдиного визначення не існує. Автори формують власне 
визначення, підлаштовуючи його під конкретне бачення та потреби. 
Узагальнимо трактування терміну «біологічні активи» в таблиці 1. 

Таблиця 1  
Економічна суть «біологічний актив» в працях вчених [1] 

Автор Визначення 

Загородній А. Г., 
Вознюк Г. Л. 

Актив  біологічний  –  тварина  або  рослина,  яка  в процесі  біологічних  
перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові 
біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. 

Жук В. М. 
Біологічні активи – живі організми (тварини та рослини), які вирощуються 
підприємством з метою отримання сільськогосподарської продукції або 
утримуються ним з метою отримання інших вигід. 

Сук Л. К., 
Сук П. Л.  

Біологічні активи  – це  «явище життя»,  тобто  живі  тварини  або  
рослини,  які  здатні  до біологічної трансформації. Вони можуть 
забезпечувати процес виробництва нових неживих продуктів. 

 
Як видно з таблиці, дані визначення так чи інакше пов’язані з життям та 

біологією. Окрім цього використовується приналежність до сільського 
господарства. 

Біологічні активи досить різноманітні, з огляду на значну кількість видів  
та  сортів  та  притаманні  їм  економічні  характеристики. Враховуючи  
зазначене,  та  з  метою  більш  повного  й  узагальненого  розуміння  
економічної  сутності біологічних  активів  садівництва,  завершення  процесу  
пізнання,  необхідною  є  їх  обґрунтована  класифікація.  Класифікація  –  це  
поділ  на певні відокремлені класи, в основі поділу якого лежать  визначені  
загальні  ознаки  відповідних об’єктів  і закономірностей зв’язків між ними [3]. 

Головною нагальною  проблемою  при класифікації  біологічних активів  



є  її узагальненість науковцями, що перешкоджає бухгалтерам-практикам 
деталізувати інформацію про стан справ на підприємстві, яку вимагає керівник. 

Здійснивши дослідження з питань класифікації біологічних активів 
узагальнимо результати в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Узагальнена класифікація біологічних активів [4] 

Ознака Вид 

Вид господарської діяльності сільськогосподарські  
не сільськогосподарські 

Галузь сільського 
господарства 

БА рослинництва 
БА тваринництва 

За періодом участі в обороті 
підприємства 

Поточні 
Довгострокові 

Незрілі 

Вартісний підхід 
За справедливою вартістю 

За первісною вартістю 

Право власності Власні 
Орендовані 

Амортизованість Амортизуються 
Не амортизуються 

Зрілість Зрілі 
Незрілі 

Періодичність одержання 
сільськогосподарської продукції 

Споживчі 
Носії 

Екологічне спрямування 
Екологічно чисті 

Традиційні 
ГМО 

Мета використання Для продажу 
Для внутрішніх потреб 

Походження Природні 
Штучно створені 

 
Отже, використання узагальненої класифікації біологічних активів 

дозволить удосконалити їх аналітичний облік, надасть ширший масив 
інформації для проведення аналітичних процедур. Що стосується визначення 
біологічних активів, то даний напрямок потребує подальших досліджень.  
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