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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних 

питань економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права. 

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії 

економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки 

та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; 

національної безпеки і оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та 

екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; 

економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; економіки природокористування; 

розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; 

демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-

ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської 

справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в 

економіці; маркетингу; менеджменту; енергетичного менеджменту; логістики та 

транспорту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань 

правознавства; цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; 

кримінального права; міжнародного приватного права; права інтелектуальної власності та 

інформаційного права; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі; 

національного права держав в умовах глобалізації. 

 

 

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, 

студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного 

сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Автори тез, 2019 

Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019 
    Офіційний сайт: http://www.economics.in.ua 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

5 

 

ЗМІСТ 

CONTENTS 
 

СЕКЦІЯ 20. ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

SECTION 20. TOURISM AND HOTEL-RESTAURANT BUSINESS ...............................  
 

 

8 

Давидова О. Ю. 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ НАДАННЯ 

ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА .............................................  
 

 

 

8 

Дяченко А. А. 

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ............................................................................................................  
 

 

 

9 

Козлова А. О. 

ВПЛИВ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СПОЖИВЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

КРАЇНИ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПОСЛУГИ ..........................................  
 

 

 

11 

Корнілова О. В. 

ІННОВАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ................................................................................  
 

 

12 

Левицька І. В. 

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У ТУРИЗМІ .....................................................................................  
 

 

14 

Мартинюк В. М. 

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ОРІОН-ІНТУР) ..........................................................................................  
 

 

 

 

15 

Новицька С. С. 

ТРАНСПОРТНІ ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 

ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ .........................................................................................................  
 

 

 

16 

Орманді М. 

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА 

ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ .....................................................................................  
 

 

 

18 

Смирнов І. Г. 

МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ ВІРМЕНСЬКОГО СПАДКУ В УКРАЇНІ ЯК 

ТУРИСТИЧНОГО РЕСУРСУ ..................................................................................................  
 

 

 

20 

Табенська О. І. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ........................................................  
 

 

22 

СЕКЦІЯ 21. ЦИВІЛЬНІ, ГОСПОДАРСЬКІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА ТРУДОВІ 

ПРАВОВІДНОСИНИ 

SECTION 21. CIVIL, ECONOMIC, ENVIRONMENTAL, AND LABOR 

RELATIONS..............................................................................................................................  
 

 

 

 

25 

Блищик Н. В. 

ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН ЗА 

ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ.......  

 

 

25 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

6 

 

Виноградова Г. В. 

СПІЛЬНА СУМІСНА ВЛАСНІСТЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ: ЗАКОНОДАВСТВО, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА .....................................................  
 

 

 

26 

Гудима-Підвербецька М. М. 

СУБСИДІАРНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК ЗАХИСНЕ ЦИВІЛЬНЕ 

ПРАВОВІДНОШЕННЯ ............................................................................................................  
 

 

 

28 

Матвєєва Т. О. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) ..............  
 

 

31 

Шапошнікова І. О. 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАДОМНУ ТА ДИСТАНЦІЙНУ ПРАЦЮ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ..................................................................................  
 

 

 

33 

СЕКЦІЯ 22. ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК 

SECTION 22. ECONOMICS OF AGRICULTURE AND AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX .................................................................................................................................  
 

 

 

35 

Білан О. О. 

НОВІТНІ ШЛЯХИ МІЖНАРОДНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 

ВИРОБНИКІВ СИРУ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ.......................................................  
 

 

 

35 

Варшавський О. В. 

СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ..............................  
 

 

36 

Герак В. І. 

ГАЛУЗЬ ПТАХІВНИЦТВА: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ .................................  
 

 

39 

Казьмір В. А., Чорненька Л. Г. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕРНОВОГО РИНКУ ......  
 

 

40 

Калинка А. К., Грицюк Е. О. 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУВАННЯ АГРОСФЕРИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ 

КОМПЛЕКСІ В ЗОНІ КАРПАТ ...............................................................................................  
 

 

 

42 

Кліпун А. І., Прядка С. І. 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ .................................................................  
 

 

 

44 

Панцирева Г. В. 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЛЮПИНУ БІЛОГО В 

УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ...................................................  
 

 

 

45 

Перепьолкіна Л. Є. 

ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ .....................  
 

 

 

47 

Стасіневич С. А., Зброй В. О. 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЗЕРНА ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ.............................................................................................  
 

 

 

49 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

7 

 

СЕКЦІЯ 23. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ПРАВО 

SECTION 23. INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION LAW .......................  
 

 

 

51 

Канарик Ю. С., Околовський А. М. 

НОУ-ХАУ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ................................  
 

 

51 

Коморанець Д. О. 

СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОДУКЦІЇ З 

ОЗНАКАМИ ПІДРОБКИ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ...................................................................  
 

 

 

52 

Коротюк О. В. 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ, ЩО ВХОДИЛИ ДО 

СКЛАДУ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ) ..................  
 

 

 

 

55 

СЕКЦІЯ 24. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

SECTION 24. ENVIRONMENTAL ECONOMICS .............................................................................  
 

 

61 

Полуденна Л. В. 

КОНТРОЛЬ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ .....................................................................................................  

 

 

61 

 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
 

 

45 

 

сільськогосподарських підприємств є низький рівень матеріального стимулювання праці, 
слабка матеріально-технічна база та неефективна аграрна політика. 

Слід зазначити, що забезпечення економічно-безпечного розвитку 
сільськогосподарського підприємства передбачає здійснення сукупності узгоджених етапів, 
постійне коригування стратегічних напрямів формування системи безпеки, своєчасне 
реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищах. Процес забезпечення 
має бути безперервним, включати такий набір інструментів, який в найбільшій мірі 
відповідає конкретному підприємству в даний момент його діяльності. Комплексне 
використання всього арсеналу засобів забезпечення економічно-безпечного розвитку 
надасть можливість вчасно усунути потенційні загрози. Весь набір інструментів для 
забезпечення економічно-безпечного розвитку підприємства повинен бути спрямований на 
недопущення виникнення небезпечної, тобто кризової ситуації, як в найближчій 
перспективі, так і в майбутньому. Впровадження заходів мінімізації впливу загроз дасть 
можливість забезпечити високу ефективність адаптації до змін, які можуть призвести до 
негативних наслідків. Отже, рівень забезпечення економічно-безпечного розвитку залежить 
від спроможності підприємства уникнути загроз, а у випадку їх виникнення знизити 
вірогідність негативного їх прояву. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЛЮПИНУ БІЛОГО 
В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Доцільність технології вирощування сільськогосподарських культур, в тому числі і 
люпину білого, в результаті її застосування визначається можливостями ефективного 
зменшення витрат на одиницю продукції, які ідентифікуються грошовим еквівалентом. 
Собівартість продукції формується на основі всіх матеріальних та трудових ресурсів, що 
використовуються за необхідністю в організації виробничого процесу і у виконанні всіх 
складових операційних елементів технології вирощування [1]. 

У технології вирощування люпину білого досить високі затрати припадають на 
насіннєвий матеріал, пальне, стимулятори росту та бактеріальні препарати, тому 
збільшення виробництва зерна потребує використання додаткової витрати енергії та коштів. 
Науково-дослідні установи проводять економічну і біоенергетичну оцінку розроблених 
та удосконалення нових елементів технології вирощування, щоб економізувати 
енергію та ресурси [2]. 

Складність розрахунків економічної ефективності полягає у нестабільності цінової 
політики на промислову та сільськогосподарську продукцію. У розрахунках економічної 
ефективності враховували показники урожайності зерна, вартість урожаю зерна, матеріальні 
затрати на його вирощування, оплату праці, амортизацію, ремонт та інші витрати [3].  

Введення люпину білого в структуру посівних площ дасть змогу впровадити 
енергозберігаючі технології вирощування польових культур, зокрема зменшити внесення 
мінеральних добрив і засобів захисту рослин. При цьому, необхідно акцентувати увагу на 
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економічності застосування зазначених препаратів, у порівнянні з іншими засобами 
виробництва, що є особливо актуальним у сучасних умовах господарювання [4]. 

Важливе значення у сучасному агрономічному дослідженні має економічний аналіз. 
Даний метод широко використовують у США, Канаді, Великобританії, Австралії та інших 
розвинутих країнах. Так, технологічні аспекти вирощування зернобобових культур поряд із 
забезпеченням вищого рівня врожайності та якості зерна повинні характеризуватися такими 
економічними показниками, які б переважали контрольні, тим самим забезпечуючи 
конкурентоспроможність та рентабельність вирощеної продукції [5]. 

До складових технологічних прийомів, які визначають показники економічної 
ефективності вирощування однорічних бобових культур на зерно, основна роль відводиться 
сорту, бактеріальним препаратам, стимуляторам росту, мінеральному живленню, системі 
захисту посівів від шкідників, хвороб та бур’янів, іншим факторам [6]. 

Встановлено, що досліджувані елементи технології вирощування суттєво впливали на 
показники економічної ефективності вирощування люпину білого.  

Встановлено, що кращі показники економічної ефективності, а саме рівень 
рентабельності – 119 % відмічено для технології вирощування люпину білого сорту 
Вересневий, де застосовувались у передпосівну обробку насіння бактеріальний препарат 
Ризогумін та стимулятор росту Емістим С у поєднанні із двома позакореневими 
підживленнями Емістим С. Собівартість та прибуток при цьому становили відповідно – 
3657 грн./т та 15680 грн/га. 

Показники економічної ефективності технології вирощування сорту Вересневий на 
контрольних ділянках мали наступні значення: прибуток – 11680 грн./га, рівень 
рентабельності – 97 %, собівартість – 4054 грн./т. Аналогічну тенденцію спостерігали із 
сортом Макарівський. При цьому, показники економічної ефективності технології 
вирощування даного сорту на контрольних ділянках мали такі значення: прибуток – 
9714 грн./га, рівень рентабельності – 90 %, собівартість – 4106 грн./т. 

На ділянках, де у передпосівну обробку насіння використовували бактеріальний 
препарат Ризогумін у поєднанні із двома позакореневими підживленнями Емістим С 
показники економічної ефективності технології вирощування сорту Вересневий мали такі 
значення: умовно чистий прибуток – 13400 грн./га, рівень рентабельності – 112 %, 
собівартість – 3768 грн./т. Аналогічну тенденцію спостерігали із сортом Макарівський. При 
цьому, показники економічної ефективності технології вирощування даного сорту 
наступні значення: прибуток – 12770 грн./га, рівень рентабельності – 108 %, собівартість – 
3746 грн./т. 

На ділянках, де у передпосівну обробку насіння використовували стимулятор росту 
Емістим С у поєднанні із двома позакореневими підживленнями Емістим С показники 
економічної ефективності технології вирощування сорту Вересневий мали такі значення: 
умовно чистий прибуток – 14000 грн./га, рівень рентабельності – 109 %, собівартість – 
3821 грн./т. Аналогічну тенденцію спостерігали із сортом Макарівський. При цьому, 
показники економічної ефективності технології вирощування даного сорту наступні 
значення: умовно чистий прибуток – 9694 грн./га, рівень рентабельності – 84 %, 
собівартість – 4249 грн./т. 

Слід зазначити про суттєві відмінності між показниками економічної ефективності при 
застосуванні передпосівної обробки насіння бактеріальним препаратом Ризогумін та 
стимулятором росту Емістим С у поєднанні із двома позакореневими підживленнями 
Емістим С у досліджуваних сортів люпину білого. Так, у сорту Вересневий за рахунок 
формування вищої врожайності зерна, собівартість одиниці врожаю на даному варіанті 
зменшувалась на 306 грн./т, а умовно чистий прибуток та рівень рентабельності 
збільшувались на 3286 грн./га та 22 % у порівнянні із сортом Макарівський. 

Таким чином, аналіз економічних показників показав, що в умовах правобережного 
Лісостепу України на сірих лісових ґрунтах інтенсифікація процесу вирощування люпину 
білого при застосуванні передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень є 
економічно вигідним заходом вирощування. З економічної точки зору найдоцільніше 
вирощувати люпин білий сорту Вересневий із застосуванням у передпосівну обробку 
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насіння бактеріальний препарат Ризогумін та стимулятор росту Емістим С у поєднанні із 
двома позакореневими підживленнями Емістим С. 

Інтенсифікація процесу вирощування люпину білого при застосуванні передпосівної 
обробки насіння та позакореневих підживлень є економічно вигідним заходом 
вирощування. З економічної точки зору найдоцільніше вирощувати люпин білий сорту 
Вересневий із застосуванням у передпосівну обробку насіння бактеріальний препарат 
Ризогумін та стимулятор росту Емістим С у поєднанні із двома позакореневими 
підживленнями Емістим С. 
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ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 
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В сучасних умовах проведення відповідних економічних реформ в країні гостро постає 
питання функціонування різних галузей сільського господарства та виявлення основних 
шляхів і перспектив його подальшого розвитку. Слід зазначити, що в Україні сільське 
господарство потребує особливої уваги та підтримки з боку держави, воно є однією із 
галузей яка забезпечує населення необхідною кількістю продовольства та є основою 
економічного розвитку більшості регіонів держави. 

Сільське господарство – один з найдавніших видів економічної діяльності в Україні. На 
сільське господарство припадає 1,9 % ВВП держави. У ньому зайнято 3,3 млн осіб. Від  
2015 р. воно є лідером в експорті товарів – так само як і 100 років тому [3]. 

Основи функціонування та перспективи розвитку сільського господарства досліджувались 
такими вченими як, О. Бородіна, М. Кропивка, С. Кваша, Ю. Лупенко, П. Саблук, В. Ситник, 
М. Федоров та інш. Однак незважаючи на  значну кількість досліджень в даному напрямку 
питання перспектив розвитку галузі сільського господарства на сучасному етапі 
трансформаційних перетворень національної моделі економіки є досить актуальним. 

Трансформаційні перетворення, що останнім часом відбувається в економіці 
забезпечують перехід України до нових форм ринкових відносин, сприяють побудові нової  
власної національної моделі сільського господарства та перебудову суспільно-політичного 
устрою. З набуттям незалежності перед Україною постала проблема відродження аграрного 
сектору який в умовах економічної нестабільності та фінансових криз був досить в 
критичному стані, в цей період показники виробництва валової продукції сільського 
господарства зменшились майже вдвічі. Так починаючи з 2000 року почався відповідний 
розвиток та відродження галузі сільського господарства в країні, зокрема створення 
сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності. Значну увагу було 
приділено розвитку фермерського господарства шляхом забезпечення відповідної 
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