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ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Стратегічні напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах глобалізації» 

Оргкомітет конференції: 

ЗАГОРОДНИЙ 
Михайло 
Васильович 

Голова Хмельницької обласної ради  

  

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

Т. в. о. Голови Хмельницької обласної державної адміністрації  

  

ОМЕЛЬЧУК 
Олег Миколайович 

ректор Хмельницького університету управління та права  
імені Леоніда Юзькова, доктор юридичних наук, професор, 
академік Академії наук вищої освіти України, заслужений юрист 
України (голова) 

ЮРГАЙТІС Донатас  
ректор Шауляйського університету (Литва), професор 
(співголова) 

БЄЛЯКОВА  
Наталія Миколаївна 

президент Хмельницької торгово-промислової палати  

  
ВОЙНАРЕНКО 
Михайло Петрович  

голова Хмельницької обласної організації спілки економістів 
України, доктор економічних наук, професор  

  

КОВТУН 
Ірина Броніславівна 

проректор з нормативного та науково-методичного 
забезпечення Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, кандидат наук з державного управління, 
доцент 

ЧОРНИЙ 
Леонтій Ілліч 

проректор з навчальної роботи Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат історичних 
наук 

ТЕРЕЩЕНКО 
Тетяна Василівна 

декан факультету управління та економіки 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова, кандидат наук з держаного управління, доцент 

СИНЧАК 
Віктор Петрович 
 

завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 
страхування Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, доктор економічних наук, професор 

СІЦІНСЬКИЙ  
Анатолій 
Станіславович 

завідувач науково-дослідної частини Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор 
наук з державного управління, професор 

Робоча група конференції: 

Арзянцева Д.А., Булат Г.В., Бучковська Я.Г., Граматович Ю.В., Захаркевич Н.П., Корюгін А. В., 
Крушинська А. В., Кудельський Е.В., Самарічева Т.А., Ткачук Н. М.  
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 
20 вересня, п’ятниця 

10:00 год. Відкриття конференції  

10:30 год. Пленарне засідання 

12.00 год. Перерва 

12:30 год. Дискусійні панелі 

17.30 год. Підбиття підсумків роботи конференції та затвердження  
рекомендацій 

Регламент конференції: 

Вітальне слово – 5 хв. 

Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв. 

Доповідь на дискусійних 
панелях/круглому столі 

– 5 хв. 

Виступ з повідомленням – 3 хв. 
 
 

Мови конференції - українська, російська, англійська, німецька, польська 
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20 вересня, п’ятниця 
 

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ – 10:00 год. 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Омельчук Олег Миколайович — ректор Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор юридичних наук, професор, 
академік Академії наук вищої освіти України, заслужений юрист України  

 

Пленарне засідання конференції – 10.30 год. 
 

Модератори: Сіцінський Анатолій Станіславович, завідувач науково-
дослідної частини Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова, доктор наук з державного 
управління, професор; 

Синчак Віктор Петрович, завідувач кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 
доктор економічних наук, професор 

 

 

Доповіді: 
1.  З МЕНЕДЖМЕНТОМ ДО ФІНАНСІВ 

Синчак Віктор Петрович, завідувач кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор економічних наук, 
професор 

2.  СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКА, ІННОВАЦІЇ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Герасимчук Василь Гнатович, професор кафедри міжнародної 
економіки Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор економічних 
наук, професор 

3.  СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ МОДЕЛІ  УПРАВЛІННЯ 
ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЦІННОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Комар Юрій Миколайович, професор кафедри менеджменту 
виробничої та невиробничої сфери Донецького державного 
університету управління доктор наук з державного управління, 
професор 
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4.  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПАТТЕРНІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Чмир Олена Сергіївна, завідувач відділу супроводження академічних 
ресурсів ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та 
інформації», доктор економічних наук, професор 

5.  РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІКИ 

Матвейчук Людмила Олександрівна, професор кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи Кам’янець-Подільського національного 
університету ім. Івана Огієнка, доктор наук з державного управління, 
доцент 

6.  ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Алексеєнко Максим Дмитрович, професор кафедри банківської 
справи Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор 

7.  Eвoлюцiйна тpанcфopмацiя pизик-мeнeджмeнту у мiжнаpoднiй пpактицi 
Кузьмак Олена Миколаївна, професор кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Луцького національний технічного 
університету, доктор економічних наук, доцент 

8.  ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ 

Трусова Наталя Вікторівна, професор кафедри фінансів,банківської 
справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного, доктор економічних наук, 
професор 

9.  ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 
БАНКІВ ЯК КОРПОРАЦІЙ 

Вовчак Ольга Дмитрівна, завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування ДВНЗ «Університет банківської справи», доктор 
економічних наук, професор 

10.  ЗАКОНИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
Кірін Роман Станіславович, провідний науковий співробітник відділу 
економіко-правових проблем містознавства Інституту економіко-
правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, доцент 

 

 
Перерва 12.00-12.30 год. 
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Дискусійні панелі 
 

Тематичний напрям «Соціальні та поведінкові науки», «Публічне 
управління та адміністрування», «Право» 

 
Модератори: Арзянцева Дар’я Андріївна, доцент кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування Хмельницький 
університет управління та права імені Леоніда Юзькова, , 
кандидат економічних наук, доцент; 

Корюгін Андрій Валерійович, доцент кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук, доцент 

 
 

 

Доповіді: 
1.  МУНІЦИПАЛЬНИЙ КОНСАЛТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
Довгань Валерій Іванович, головний науковий співробітник науково-
дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького, доктор наук з 
державного управління, професор 

2.  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
Іонін Євген Євгенович, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту 
Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор 
економічних наук, професор 

3.  ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ процесів ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

Коляденко Світлана Василівна, завідувач кафедри комп’ютерних 
наук  та економічної кібернетики Вінницького національного 
аграрного університету, доктор економічних наук, професор 

4.  ДО ПИТАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ОСВІТИ  
І НАУКИ 

Кулинич Роман Омелянович, завідувач кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор економічних наук, 
професор 
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5.  ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ПРОЦЕС 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

Левицька Інна Ванадїївна, професор кафедри аграрного консалтингу 
і туризму Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор економічних наук, професор 

6.  ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 

Цвігун Інна Анатоліївна,  завідувач кафедри обліку, оподаткування та 
технологій електронного бізнесу Подільського державного аграрно-
технічного університету, доктор економічних наук, доцент 

7.  ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ З ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ 

Виговська Тетяна Вікторівна, доцент кафедри філософії, соціально-
гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
біологічних наук, доцент 

8.  ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ВИД 
МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОГО АКТУ 

Галус Олена Олександрівна, доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат юридичних наук, 
доцент 

9.  СУЧАСНІ МЕТОДИ ОХОРОНИ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

Гармата Олександр Миколайович, доцент кафедри екології 
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 
кандидат педагогічних наук;  
Бондаренко Лідія Ігорівна, студентка Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова 

10.  РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Годнюк Ірина Валентинівна, викладач кафедри обліку і 
оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу, кандидат економічних наук, доцент 

11.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПЛАНУВАННЯРОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Карлюка Дмитро Олександрович, доцент кафедри економіки, 
підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного 
технічного університету, кандидат економічних наук, доцент 
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12.  ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Коляденко Дмитро Леонідович, старший викладач кафедри 
економіки Вінницького національного аграрного університету, 
кандидат економічних наук 

13.  ОСОБЛИВОСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Коркушко Олег Никодимович, доцент кафедри обліку і 
оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу, кандидат економічних наук, доцент 

14.  УМОВИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МУНІЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

Лаврук Оксана Степанівна. доцент кафедри менеджменту, публічного 
управління та адміністрування Подільського державного аграрно-
технічного університету, кандидат економічних наук, доцент 

15.  СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Олійник Уляна Миколаївна, доцент кафедри теорії та історії держави 
і права Хмельницького університету управління та права  імені Леоніда 
Юзькова, кандидат юридичних наук 

16.  ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В 1990-Х РР. 
Пелех Оксана Богданівна, доцент кафедри менеджменту Рівненського 
державного гуманітарного університету, кандидат економічних наук, 
доцент 

17.  БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ 

Продан Ірина Олегівна, старший викладач кафедри міжнародного 
туризму та готельного бізнесу Тернопільського національного 
економічного університету, кандидат економічних наук;  
Семанюк Тетяна Михайлівна, магістрант Тернопільського 
національного економічного університету 

18.  КОНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Сисоєнко Ірина Анатоліївна, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Херсонського національного технічного 
університету, кандидат економічних наук, доцент 

19.  АКТИВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ 
КАДРІВ РЕГІОНУ З ГРОМАДОЮ 

Требик Людмила Петрівна, доцент кафедри публічного управління та 
адміністрування Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, кандидат наук з державного управління 
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20.  МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ ТУРИСТА: КАРДИНАЛІСТСЬКИЙ ПІДХІД 
Фасолько Тетяна Миколаївна, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування  Хмельницького університету 
управління і права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук; 
Сем’янчук Петро Михайлович, доцент кафедри підприємництва та 
спеціальних дисциплін Хмельницького навчально-наукового інституту 
Тернопільського національного економічного університету, кандидат 
економічних наук 

21.  СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
Щепанский Едуард Валерійович, професор кафедри публічного 
управління та адміністрування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних 
наук, доцент;  
Панасюк Людмила Василівна, студентка магістратури за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

22.  ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ПОВНОВАЖЕНЬ 

Ярмолинська Ілона Валентинівна, в.о. асистента кафедри публічного 
управління та адміністрування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова 

23.  ЗМІНА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КОНФІСКОВАНИМ МАЙНОМ, ВИЛУЧЕНИМ МИТНИЦЯМИ 

Бондаренко Василь Анатолійович, науковий співробітник відділу 
дослідження митних ризиків НДЦМС НДІФП, Університету державної 
фіскальної служби України 

24.  УМОВИ ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Бахарєва Ярослава Василівна, асистент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету 

25.  ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Лалуєва Надія Миколаївна, викладач кафедри публічного управління 
та адміністрування Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова 
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Тематичний напрям «Управління та адміністрування» 

 

Модератори: Бучковська Яна Георгіївна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 
кандидат економічних наук, доцент 

Ткачук Наталія Миколаївна, доцент кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова кандидат економічних наук, доцент 

 

 Доповіді: 

1.  АКТИВІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

Андрос Світлана Вікторівна, провідний науковий співробітник відділу 
фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук, 
доцент 

2.  ФАКТОРНИЙ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СТАВКИ 
Вовчак Ольга Дмитрівна, завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи», доктор економічних наук, професор;  
Кравченко Анна Станіславівна, докторант, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Державного вищого навчального 
закладу «Університет банківської справи», кандидат економічних наук, 
доцент 

3.  ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ 
Дем’янишин Василь Григорович, професор кафедри фінансів 
ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, професор;  
Лободіна Зоряна Миколаївна, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія 
Тернопільського національного економічного університету, доктор 
економічних наук, доцент 

4.  Умови та напрями розвитку промислових підприємств в контексті 
комунального сервісно-виробничого обслуговування 

Кузьмак Олег Іванович, директор Рівнеської філії ПВНЗ 
“Європейський університет”, доктор економічних наук, доцент 
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5.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ КОРДОНІВ ЄС (ДОСВІД 
ФОРМУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ) 

Арзянцева Дар’я Андріївна, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна, кандидат 
економічних наук, доцент; 
Пунда Олександр Олегович, провідний науковий співробітник 
Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС 
України, доктор юридичних наук, доцент 

6.  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ У 
ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Барабаш Леся Віталіївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування Уманського національного університету садівництва 
кандидат економічних наук, доцент 

7.  ТРАНСФОРМАЦІЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР 
ЗМІЦНЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Баранецька Ольга Вікторівна, доцент кафедри безпеки, 
правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань 
Тернопільського національного економічного університету, кандидат 
економічних наук 

8.  ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ 
КООПЕРАЦІЇ ДО ВИМОГ МСФЗ 

Булат Галина Володимирівна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

9.  ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СУТНІСТНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Бучковська Яна Георгіївна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

10.  ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Власюк Світлана Анатоліївна, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Уманського національного університету 
садівництва, кандидат економічних наук, доцент;  
Бондаренко Наталія Вікторівна, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Уманського національного університету 
садівництва, кандидат економічних наук, доцент 

11.  МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАНЯ: ВИКОРИСТАННЯ В БУРЯКІВНИЦТВІ 
Волонтир Людмила Олексіївна, доцент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету, кандидат технічних наук, доцент 
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12.  СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В 
УКРАЇНІ 

Гернего Юлія Олександрівна, доцент кафедри корпоративних 
фінансів і контролінгу ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», кандидат 
економічних наук 

13.  МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БАНКІВ З ПОЗИЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ 

Дема Дмитро Іванович, завідувач кафедри фінансів і кредиту 
Житомирського національного агроекологічного університету, 
кандидат економічних наук, професор,  
Сус Леся Валеріївна, доцент кафедри фінансів і кредиту 
Житомирського національного агроекологічного університету, 
кандидат економічних наук 

14.  ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 

Захаркевич Наталія Петрівна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

15.  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Зелінська Оксана Владиславовна, доцент кафедри комп’ютерних 
наук та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету, кандидат технічних наук, доцент 

16.  ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
Кудельський Віталій Едуардович, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

17.  ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
Колесніков Андрій Павлович, доцент кафедри безпеки, 
правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань 
Тернопільського національного економічного університету, кандидат 
економічних наук, доцент 

18.  ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Корюгін Андрій Валерійович, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних 
наук, доцент 
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19.  БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Лободіна Зоряна Миколаївна, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія 
Тернопільського національного економічного університету, доктор 
економічних наук, доцент;  
Ревак Олександра Віталіївна, студентка факультету фінансів та 
обліку Тернопільського національного економічного університету 

20.  TO THE QUESTION OF EFFICIENCY ASSESSMENT OF STATE PENSION 
INSURANCE 

Petrushka Olena Volodymyrivna, Associate Professor of Department of 
Finance named after S.I. Yuriy Ternopil National Economic University, Ph.D. 
in Economics, Associate Professor;  
Shuliuk Bohdana Stepanivna, Associate Professor of Department of 
Finance named after S.I. Yuriy Ternopil National Economic University, Ph.D. 
in Economics, Associate Professor 

21.  АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЙОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Піхняк Тетяна Андріївна, викладач циклової комісії фінансів, обліку і 
оподаткування Хмельницького торговельно-економічного коледжу 
КНТЕУ, кандидат економічних наук 

22.  УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ 
Потапова Надія Анатоліївна, доцент кафедри комп’ютерних наук та 
економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету, кандидат економічних наук, доцент 

23.  РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В МАГАЗИНАХ «КОНФІСКАТ» 
Прус Людмила Романівна, завідувач відділу дослідження митних 
зобов’язань НДЦМС НДІФП, Університету державної фіскальної служби 
України, кандидат економічних наук, доцент 

24.  ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПДВ НА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ 

Самарічева Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

25.  РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ДЕЯКІ 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 

Слободян Володимир Дмитрович, викладач кафедри обліку і 
оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу, кандидат економічних наук, доцент; 
Довгань Ірина Артурівна, співробітник Подільського аграрно-
технічного університету 

26.  FUNDRAISING IN UKRAINE: ESSENCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
Sydor Iryna, Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance named 
after S. Yuriy, TNEU;  
Skoblyak Tetyana, student of the Fm group - 21 TNEU 
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27.  КОРПОРАТИВНА СУТНІСТЬ КОНСОЛІДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 
БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 

Ткачук Наталія Миколаївна, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова кандидат економічних наук, 
доцент 

28.  FINANCIAL MARKET OF UKRAINE: CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT 
PROSPECTS 

Tulai Oksana Ivanivna, Professor of the Department of Finance named after 
S. I Yuriy Ternopil National Economic University Doctor of science in 
economics, Professor;  
Alekseyenko Lyudmyla Mychajlivna, Head of the Department of 
Management and Administration Ivano-Frankivsk Research and 
Development Institute of Management Ternopil National Economic 
University Doctor of science in economics, Professor 

29.  МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАБОРОМ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН 
ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ 
АСПЕКТІВ ТЕОРІЇ ІГОР 

Чайковська Інна Ігорівна, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук, доцент; 
Думанська Катерина Сергіївна, докторант Хмельницького 
національного університету, кандидат економічних наук, доцент 

30.  МОДЕЛЮВАННЯ ДОПУСТИМИХ МЕЖ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 
Фасолько Тетяна Миколаївна, доцент кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних 
наук;  
Кушнір Оксана Климівна, доцент кафедри економіки підприємства 
Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, 
кандидат економічних наук 

31.  ІМІДЖ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ 
ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ 

Шимко Ольга Володимирівна, доцент кафедри менеджменту 
Рівненського державного гуманітарного університету кандидат 
економічних наук, доцент;  
Веретін Людмила Станіславівна, завідувач підготовчого відділення 
Національного університету водного господарства та 
природокористування, кандидат економічних наук 

32.  РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В УКРАЇНІ 
Юрчук Наталія Петрівна, доцент кафедри комп’ютерних наук та 
економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету, кандидат економічних наук, доцент 
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33.  ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
Крушинська Алла Вікторівна, старший викладач кафедри 
менеджменту,фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

34.  УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРНИМ ЗРОСТАННЯМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Граматович Юлія Василівна, в. о. старшого викладача кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

35.  ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕСІ 
Кіпоренко Світлана Сергіївна, асистент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету 

36.  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 
Жогіна Олена Володимирівна, здобувач Чернігівського національного 
технологічного університету 

37.  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В 
АГРОФОРМУВАННЯХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місінькевич Олексій Павлович, директор Хмельницького науково-
дослідного центру продуктивності агропромислового комплексу 
Кудельська Людмила Олександрівна, завідувач науково-дослідного 
відділу Хмельницького науково-дослідного центру продуктивності 
агропромислового комплексу 

 

Тематичний напрям «Соціально-економічний розвиток держави 

очима студентської молоді» 

 

Модератори: Захаркевич Наталія Петрівна, доцент кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук, доцент; 

Самарічева Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук 

 Доповіді: 
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1.  ВПЛИВ ЕКОСИСТЕМ НА ЕКОНОМІКУ ТА ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
Андрушко Людмила Володимирівна, студентка 4 курсу за 
спеціальністю «Менеджмент» Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова  
Науковий керівник: Захаркевич Н. П., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

2.  ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ 
Багрій Наталія Анатоліївна, студентка 4 курсу за спеціальністю 
«Менеджмент» Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Граматович Ю.В., в. о. старшого викладача кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

3.  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  

Білик Катерина Андріївна, студентка магістратури за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Арзянцева Д.А., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

4.  ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДНИХ РЕСУРСІВ  
Булешна Вікторія Анатоліївна, студентка 3 курсу спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування» факультету управління та 
економіки Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Захаркевич Н. П., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

5.  АГРАРНИЙ СЕКТОР ЯК ДРАЙВЕР ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Городецька Анастасія Євгеніївна, студентка 3 курсу за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справа та страхування» Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Захаркевич Н. П., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 
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6.  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ  
В УКРАЇНІ 

Грехова Олександра Володимирівна, студентка магістратури за 
спеціальністю фінанси, банківська справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 
Науковий керівник: Крушинська А.В., старший викладач кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

7.  ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ:СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

Грицькова Анастасія Павлівна, студентка магістратури за 
спеціальністю «Фінанси, банківська справи та страхування» 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 
Науковий керівник: Синчак В.П., завідувач кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор 
економічних наук, професор 

8.  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 
РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Грінченко Анастасія Вікторівна, студентка магістратури за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 
Науковий керівник: Арзянцева Д.А., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

9.  ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА 
COSO-ERM: ПЕРЕВАГИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Гуменюк Діана Степанівна, студентка магістратури  за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справи та страхування» Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Кудельський В.Е., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 
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10.  ДОХОДИ  МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Далекий Артем Русланович, студент магістратури  за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справи та страхування» Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Ткачук Н.М., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

11.  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ГРОМАД 
Кузьмук Наталія Сергіївна, студентка магістратури за спеціальністю 
“Публічне управління та адміністрування” Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Арзянцева Д.А., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

12. \ РОЛЬ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

Кухта Юлія Вікторівна, студентка магістратури за спеціальністю 
фінанси, банківська справа та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Крушинська А.В., старший викладач кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

13.  СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» У 
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Кушнір Ілона Дмитрівна, студентка 4 курсу факультету управління та 
економіки Хмельницького університету управління та права імені  
Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Бучковська Я.Г., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

14.  ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ЛОМБАРДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ 
ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Маріянчик Тетяна Сергіївна, студентка магістратури за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справи та страхування» Хмельницького  
університету  управління та права  імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Ткачук Н.М., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 
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15.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 
РЕСУРСАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Мельник Діана Володимирівна, студентка магістратури за 
спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Хмельницького університету управління та права  імені Леоніда 
Юзькова 
Науковий керівник: Самарічева Т.А., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

16.  СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Мощанець Андрій Андрійович, студент 4 курсу факультету 
управління та економіки за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування» Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Бучковська Я.Г., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

17.  ФОРМУВАННЯ МІСІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Оліх Анастасія Олегівна, студентка 3 курсу за спеціальністю 
«Менеджмент» Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Кудельський В.Е., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
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Управління продажами в логістичних системах 
Потапова Н.А. 

 
Спрямованість економічної політики держави обумовлює розвиток та державне регулювання 

ринків аграрної продукції, основні види якої визначають пріоритетність в формуванні експортно-
імпортного потенціалу та співвідношення міжгалузевих пропорцій. Розвиток ринків 
сільськогосподарської продукції займає особливе місце в глобальному економічному просторі, що 
обумовлено рядом факторів: демографічний (зростаючі потреби населення у продовольстві),   
енергетичний (побудова альтернативних систем енергозабезпечення на основі біоресурсів), 
транснаціональний (зростання масштабу виробництва та концентрація засобів виробництва за 
рахунок появи великих інтегрованих структур). Експортний потенціал України, робить необхідним 
удосконалення та розвиток агрологістики, яка направлена на забезпечення незалежних від часу 
поставок сільськогосподарської продукції з мінімальним рівнем витрат. Витрати українського 
аграрного бізнесу на логістичну та транспортну складову перевищують такі ж витрати європейських 
та американських компаній, що знижує конкурентоздатність української сільськогосподарської 
продукції на світових ринках. На українських аграрних ринках склалась ситуація, коли зростання 
зернового експорту випереджає розвиток логістики. 

Логістичний підхід в управлінні процесами на аграрних ринках обумовлює оптимальне 
функціонування економіко-технологічних пропорцій в інтегрованому середовищі окремих частин 
логістичного ланцюга в єдину систему агрологістики, що охоплює мікро-, мезо- та макроекономічні 
рівні. На рівні підприємств (мікроекономічний рівень) агрологістика зосереджує логістичну 
діяльність аграрних підприємств результатом якої є побудова ефективного агрологістичного ланцюга 
для задоволення потреб споживачів в сільськогосподарській продукції. На мезоекономічному рівні 
агрологістика призвана забезпечити стабільність матеріальних та супутніх потоків на регіональному 
ринку з урахуванням територіальних особливостей та зв’язків. Макроекономічний рівень 
агрололістики забезпечує державну політику в формуванні ресурсного потенціалу та управлінні 
агрологістичними ланцюгами в глобальному просторі світової економіки.  

Логістичні процеси в середовищі аграрних ринків охоплюють функції: планування логістичних 
товаропотоків, аналіз логістичної інфраструктури, розрахунки логістичних потужностей, контроль та 
регулювання логістичних операцій. Агрологістику визначають як похідну інфраструктури ринків, 
тобто вона інтегрує і кооперує взаємодії попиту, збуту, виробництва, транспортування та розподілу. 
Ринки сільськогосподарської продукції, становлять систему, елементи якої об’єднані складними 
техніко-економічними зв’язками на різних ступенях ієрархії управління. Метою функціонування 
такої системи є виконання задач сільського господарства та переробного комплексу. Деякі ринки 
виступають складовими інших галузей економіки, що обґрунтовує функціонування ринкового 
механізму управління логістикою в рамках масштабної макроекономічної моделі.   

Формування вартості сільськогосподарської продукції відбувається в агрологістичних 
ланцюгах, існування яких має свої особливості:      

1. Постачання матеріалів, сировини і напівфабрикатів. Має специфіку видів 
сільськогосподарської діяльності: рослинництво, тваринництво, послуги в сільському господарстві. 
особливо гостро постає проблема в організації поставок з позиції вимоги сторонніх закупок чи 
створення власної сировинної бази. Рослинницька галузь потребує вирішення питань: створення 
насіннєвого фонду, оптимізація поставок добрив за засобів захисту рослин. Галузь тваринництва має 
значні проблеми в поставках сировини, що потребує вирішення питань:  формування стада 
молодняка, організація та функціонування кормової бази, засоби ветеринарії.    

2. Зберігання продукції. Сучасні технології зберігання запроваджуються в тих напрямах 
аграрного бізнесу, де в більшості виникає експортна орієнтованість продукції. Брак складських 
потужностей та недотримання умов зберігання знижує якість продукції та пропускну здатність. 
Основними проблемами залишаються: недостатність складських потужностей, недостатні темпи 
запровадження новітніх технологій зберігання, значна віддаленість складів від виробництва, висока 



вартість зберігання (близько 25% вартості продукту).  
3. Виробництво продукції. Специфіка дотримання технології ведення операційних циклів в 

аграрному бізнесі пов’язана з багатьма факторами: основний ресурс земля, що потребує прямого 
впливу технологій на взаємодію з природним середовищем; замінники складових собівартості, що не 
завжди мають відповідну харчову та екологічну цінність; сезонність виробництва; дотримання 
графіку виконання робіт по забезпеченню технологічного циклу.  

4. Розподіл, включаючи відправлення товарів зі складу готової продукції. Основним 
пріоритетом розвитку слід вважати підсистему транспортного забезпечення, що пов’язана як з 
організацією перевезень, якістю транспортних шляхів та формуванням тарифів. Найбільш швидко на 
формування транспортних мереж поставок реагують ринки експортноорієнтованої продукції, зокрема 
зернових культур. За даними  аналітичного центру "УкрАгроКонсалт" в Україні збільшуються обсяги 
транспортних перевезень зернових залізничним транспортом. Зростання обсягів  перевезень зернових 
на експорт залізничним транспортом пов’язаний з високими темпами експортних відвантажень 
українського зерна на світовий ринок, а також із зниженням привабливості доставок автомобільним 
транспортом.  Залишається привабливість морського шляху. Основною орієнтацією є реалізація 
проектів по будівництву великомасштабних центрів розподілу, зокрема терміналів для перевалки 
сільськогосподарської продукції при організації морських перевезень.    

5. Споживання готової продукції. Система споживання орієнтована на потрбеи як 
внутрішнього, так і зовнішнього ринку. Формування внутрішнього попиту визначено багатьма 
факторами, серед яких проблемними залишаються питання прогнозування внутрішнього обсягу та 
балансу споживання. При цьому побудова міжгалузевих зв’язків на основі розробки міжгалузевих 
балансів на основі прогнозованих оцінок обсягів кінцевого та проміжного споживання є однією із 
ключових задач. Забезпечення потреб зовнішнього ринку визначено прогнозним оцінками обсягів 
експорту та коливаннями цін на світових ринках. Слід зазначити, що аграрні ринки підкорені 
значному впливу регуляції з боку держави. Позиції Уряду по формуванню квот та компенсації витрат 
не завжди  позитивно відображуються на зростаючих темпах розвитку ринків.   

Формування агрологістичних ланцюгів на ринках сільськогосподарської продукції може 
проходити в напрямах:  

1. Ринок кінцевої продукції. Основними відносинами є утворення зв’язків між 
сільськогосподарським товаровиробником (підприємством по переробці сільськогосподарської 
продукції)  та кінцевим споживачем.  

2. Ринок сільськогосподарської сировини. Утворюються агроланцюги на рівні підприємства 
виробники матеріально-технічних ресурсів та сільськогосподарські товаровиробники.   

3. Ринок проміжної продукції переробки. Агроланцюги на рівні взаємовідносин 
сільськогосподарські товаровиробники та підприємства  переробної галузі.   

Максимальний ефект управління в агрологістиці досягається за рахунок використання форм 
інтеграції та кооперації різних суб’єктів господарювання. Інтеграція взаємовідносин забезпечує 
необхідний рівень мінімізації сукупних витрат за рахунок зниження частки додаткових витрат у 
взаємозв’язках сировинна база↔виробництво,  виробництво↔власна мережа розподілу,  власна 
мережа розподілу↔центр обслуговування клієнтів. Налагодження взаємодії всіх учасників 
агроланцюгів гарантує зниження ризиків постачання та збуту продукції.  

Функціонування єдиної логістичної концепції в межах агарних ринків дозволить адаптувати 
агрологістику до вимог сільськогосподарських товаровиробників і реагувати на швидкі зміни. 
Загальна логістична концепція має ґрунтуватись на вимогах стійкого розвитку ринків та досягнення 
ними синергетичного ефекту за рахунок інтегрованих агроланцюгів поставок та формування вартості 
продукції. Основними положеннями має стати відповідність механізмів агрологістики позиціям 
рівноваги економічних процесів, що утворюються на різних ступенях економіки.  

реструктуризацією підприємств, перерозподілом капіталу, гострою конкурентною боротьбою 
на ринках товарів та послуг. Особливо гострим постає питання забезпечення продовольчою 
продукцією та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств АПК, що можливе шляхом 
побудови ефективних логістичних систем з низькою часткою ризику та високим рівнем надійності. 
Агрологістична система реалізує процеси переміщення ресурсів та процеси товароруху 



сільськогосподарської продукції у ринковому просторі. Структурно, вона складається із багатьох 
різнорідних елементів, функціонування яких пов’язане із виникненням  невизначеності під впливом 
непередбачуваних чинників. Дотримуватись надійності в агрологістичній системі означає звести до 
мінімуму ризики або їх мінімізувати.  

Визначення та оцінка агрологістичних систем може ускладнюватись імовірнісними 
параметрами структури та факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ. Внаслідок впливу 
ризиків на логістичну діяльність виникає дестабілізація фінансового стану та отримання значних 
збитків в господарській діяльності. Тому ідентифікація, оцінка та розробка методів нейтралізації  
ризиків підвищують актуальність проблематики ризику в логістиці. 

Ризик в логістиці може сприйматись як подія, настання якої пов’язане із певною часткою 
невизначеності, в результаті якої слід очікувати негативних наслідків. В агрологістиці такі події слід 
розглядати в ланцюгах поставок як ймовірність відмови.  Основними генераторами виникнення 
ризиків розглядають ресурсний потік та інформаційний. У разі ефективного менеджменту можливо 
досягти мінімізації ризиків ресурсних потоків. Проте, інформаційні потоки несуть в собі значну 
частку невизначеності яка збільшує інформаційну ентропію в агрологістичній системі. В такий спосіб 
для збільшення достовірного обсягу інформації в системі необхідним є використання методів 
планування та прогнозування в кожній підсистемі агрологістики для  отримання поточної і 
прогнозної інформації про конкретні ситуації в траєкторії руху матеріального потоку.  

Специфічність ризиків агрологістики обумовлена технологічними та комерційним процесами, 
пов’язаними з товаропровідними мережами та виробництвом сільськогосподарської продукції.  Тому 
дослідження ризиків полягає в їх якісній та кількісній характеристиці.  Якісна сторона оцінки ризиків 
полягає у дослідженні всіх слабких сторін агрологістичної системи. Кількісна оцінка пов’язана із 
методами, за допомогою яких можливо формалізувати і визначити розмір наближених оптимальних 
ризикових ставок.   

Якісна оцінка можливих ризиків виходить із причин їх економічного обґрунтування і перш за 
все стосуються загальної класифікації. По-перше, це ризики пов’язані з веденням підприємницької 
діяльності. Такий ризик виникає в результаті операцій безпосередньо пов’язаних з одержанням 
прибутку і при веденні діяльності, яка не передбачає головну мету як отримання додаткових доходів, 
наприклад, при науково-дослідних розробках. По-друге, існують ризики, походження яких залежить 
від впливу держави на суб’єкт господарювання. Такі ризики класифікуються на ті, що викликані 
впливом державних механізмів регулювання на підприємства всередині цієї держави, і на ті, що 
викликані впливом механізмів зовнішніх держав  на господарювання суб’єктів в інших країнах. По-
третє, ризики виникають на різних рівнях ієрархії управління. Вони можуть розповсюджуватись на 
мікрорівні, на рівні регіону, на рівні міжгалузевих відносин, на рівні держави та в загальній світовій 
спільноті. В четверте,  ризики класифікують залежно від сфери їх в виникнення: соціально-політичні, 
адміністративно-законодавчі, операційні, маркетингові, фінансові, природно-екологічні, 
демографічні, ризики катастроф. В п’яте, ризики класифікують залежно від ступеня отриманої 
інформації: за повної визначеності, за умов часткової невизначеності та в умовах повної 
невизначеності. По шосте, ризики класифікують залежно від границь отриманих значень.  

В основі аналізу впливу ризиків агрологістики на діяльність сільськогосподарських 
підприємств визначеного виду діяльності, має бути покладено системну модель оцінки з урахуванням 
переваг та пріоритетів критеріального відбору в умовах заданої інформаційної ситуації. При цьому 
сама ж модель, повинна описувати багаторівневість переходів між елементами вибору. 

В основу комплексної оцінки ризиків агрологістики слід покласти системний підхід до 
виявлення характерних ознак причинно-наслідкових зв’язків, що відбуваються в логістичному 
процесі. На нашу думку вона може складатись із наступних етапів: 

1. Представлення економічного процесу, як системи сукупності суб’єктів з внутрішніми та 
зовнішніми зв’язками та основними показниками, що характеризують його діяльність. 

2. Вибір критерію ефективності функціонування суб’єкту господарювання і дослідження 
впливу факторів, що спричиняють виникнення ризикової ситуації і мають стохастичну природу.   

3. Формування формалізованої економіко-математичної моделі ризику у відповідності з 
обраними параметрами та критерієм ефективності. 

4. Оцінка можливих значень ризику при заданих рівнях факторів.  
5. Оптимізація і розрахунок допустимої межі ризику. 
6. Розробка стратегії управління щодо зменшення впливу засобами розрахунку страхових 

резервів та заходів внутрішнього і зовнішнього контролю.  
Мінімізація ризиків є можливою за рахунок управління ризиками, шляхом використання 



методів: лімітування, страхування, диверсифікації та ін.  Страхування конкретних ризиків 
здійснюється за допомогою: системи управління процесом руху товару (логістичною системою) та 
системи страхування – спеціалізованими страховими компаніями, які є частиною інституційної 
логістичної інфраструктури. 

 
 

 


