
 



Голова організаційного комітету: 
Савчук П.П., д.т.н., професор 

 

Заступники голови організаційного комітету: 
 

Чудовець В.В., к.е.н., доц. (Україна);  Савош Л.В.,к.е.н., доц. (Україна). 

 

Члени організаційного комітету:  
Андрущак І.Є., д.т.н., проф. (Україна); 

Бабіч І.І., к.е.н., доц.  (Україна);  

Башева С.А., д-р, проф. (Болгарія); 

Бродська І.І., к.е.н., доц.  (Україна); 

Голян В.А., д.е.н., проф. (Україна); 

Гаврилюк О.О., к.е.н., доц. (Україна); 

Голячук Н.В., к.е.н., доц. (Україна);  

Жураковська І.В., к.е.н., доц. (Україна);  

Гжегож Зайонц, д-р (Польща); 

Зеленко С.В., к.е.н., доц. (Україна);  

Кивачук В.С., к.е.н., доц. (Білорусь);  

Луіс Фролен Рібейро, д-р (Португалія);  

Московчук А.Т., к.е.н., доц. (Україна);  

Нагірська К.Є., к.е.н., доц. (Україна); 

Нужна О.А., к.е.н., доц. (Україна);  

Писаренко Т.М., к.е.н., доц. (Україна);  

Рудь К.І., головний бухгалтер (Україна) 

Сидоренко Р.В., к.е.н., доц. (Україна);  

Талах В.І., к.е.н., доц.  (Україна);  

Талах Т.А., к.е.н., доц.  (Україна);  

Ткачук І.М., к.е.н., доц. (Україна);  

Тлучкевич Н.В., к.е.н., доц. (Україна);  

Шаріпов Д.Г., к.е.н., доц. (Таджикистан).  

  

ППррооггррааммаа  ппррооввееддеенннняя  ккооннффееррееннццііїї::  
ЛУЦЬКИЙ НТУ, ауд. 36, корпус 2, 2 поверх: 43018, м.Луцьк, вул. Львівська, 75. 

8.30-9.00  реєстрація  учасників конференції. 

9.00-11.00  відкриття конференції, пленарне засідання. 

11.00-11.45  загальне фото, кава-брейк. 

11.45-13.30  продовження пленарного засідання, виступи учасників. 

13.30-14.30  підведення підсумків, нагородження учасників. 

14.30 -21.00  наукові дискусії за круглим столом.  

  

ППЛЛЕЕННААРРННЕЕ  ЗЗААССІІДДААННННЯЯ  
  

ВСТУПНЕ СЛОВО: 

Савчук Петро Петрович – ректор Луцького національного технічного 

університету, д.т.н., професор. 

Талах Валентин Іванович – проректор з науково-педагогічної роботи 

Луцького НТУ, к.е.н., доцент. 

Шимчук Сергій Петрович – проректор з науково-педагогічної роботи 

Луцького НТУ, к.т.н., доцент 

Андрущак Ігор Євгенович – декан факультету фінансів, обліку, 

лінгвістики та права Луцького НТУ, д.т.н., професор. 

Чудовець Віталій Васильович – завідувач кафедри обліку і аудиту 

Луцького НТУ, к.е.н., доцент. 

Савош Лариса Вікторівна – завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин Луцького НТУ, к.е.н., доцент. 



ДОПОВІДІ: 

 

1. Халанчук Оксана. Проблеми реформування об’єднаних 

територіальних громад (Луцький національний технічний університет). 

2. Батієвич Дмитро. Відображення біологічних активів лісу на 

балансі лісогосподарських підприємств (Луцький національний технічний 

університет). 

3. Завадська Надія. Кредит-нота від нерезидента: обліковий та 

податковий аспект (Луцький національний технічний університет). 

4. Клімук Софія. Облікове забезпечення маркетингової діяльності 

виробничого підприємства (Луцький національний технічний університет). 

5. Ілюшик Наталія. Роль обліку в налагодженні контролю за 

земельними ресурсами (Луцький національний технічний університет). 

6. Згоранець Павло. Інвестицій в персонал: обліковий аспект 

(Луцький національний технічний університет). 

7. Саржан Юлія. Централізаціїні тенденції сучасних міждержавних 

зносин (Луцький національний технічний університет). 

8. Кухарик Ананастасія. Внутрішній контроль в системі 

управлінського обліку витрат підтриємства (Луцький кооперативний коледж 

Львівського торговельно-економічного університету). 

9. Назарук Христина. Використання хмарних технологій в 

бухгалтерському обліку (Луцький кооперативний коледж Львівського 

торговельно-економічного університету). 

10. Мельник Дмитро. Аналіз кредитування національної економіки 

(Волинський науковий ліцей інтернат Волинської обласної ради). 

11. Сидорук Василина. Конфлікти у професії бухгалтера: причини 

виникнення та методи запобігання (Луцький національний технічний 

університет). 

12. Лютяниця Діана. Бухгалтер: трансформація професії та 

соціальний аспект в роботі (Шацький лісовий коледж ім.В.В.Сулька). 

13. Шуляка Максим. Оцінка управління економічними 

правопорушеннями (Волинський науковий ліцей інтернат Волинської 

обласної ради). 

14. Дунь Василина. Доцільність використання нестандартних 

методів калькулювання у сільському господарстві (Луцький національний 

технічний університет). 

15. Гаврилюк Богдан. Вдосконалення контролю за використанням 

земельних ресурсів на підприємстві (Луцький національний технічний 

університет). 

16. Соловейчук Марія. Розвиток фермерських господарств в Україні 

(Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Перемиль). 



17. Ткаченко Анна. Тіньова економіка України: проблеми та шляхи 

вирішення (Луцький навчально-виховний комплекс ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22-

ліцею Луцької міської ради). 

18. Прядун Анастасія. Теорії економічний правопорушень та 

інструменти їхньої протидії за видами економічної діяльності в Україні 

(КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради). 

19. Власюк Ірина. Нормативно-правове забезпечення діяльності 

санаторно-курортних установ (Луцький національний технічний 

університет). 

20. Жмурко Назарій. Аутстафінг: проблеми та перспективи розвитку 

(Луцький національний технічний університет). 

21. Хомилюк Олександра. Економічна сутність додаткового блага та 

його трактування чинним законодавством (Луцький національний технічний 

університет). 

22. Петросюк Каріна. Розвиток вітчизняного інтернет-банкінгу у 

контексті інтеграції України у глобальне фінансове середовище (Луцький 

національний технічний університет). 

 



ССЕЕККЦЦІІЙЙННІІ  ЗЗААССІІДДААННННЯЯ  

 
 

Голова секції: к.е.н., доцент Жураковська Ірина Володимирівна 

Секретар: к.е.н., доцент Бродська Ірина Іванівна 

 

1. Андрусик М.А. Теоретичні напрацювання науковців щодо обліку в 

ресторанному господарстві 

2. Бекиш А.О. Учёт нематериальных активов в Республике Беларусь 

в соответствии с НСФО и МСФО 

3. Беляева Ю.В. Бухгалтерский учет товарных потерь в организациях 

розничной торговли 

4. Боденчук В.В. Людський капітал елемент інтегрованої звітності 

5. Bunda O.M., Lebediev M.K. Stages of the Contractual Process at the 

Enterprise 

6. Буря Г.А. Криптовалюта як об'єкт бухгалтерського обліку 

7. Валієва К.І. Європейська практика впровадження МСФЗ для 

українських підприємств 

8. Войцеховський Р.М. Теоретичні підходи до визначення сутності 

власного капіталу в контексті облікового виміру 

9. Гасанов Р.А. Питання трактування терміну «необоротні активи» та 

їх класифікації 

10. Губиш Я.І. Суть поняття матеріальних ресурсів 

11. Жолнач К.А. Перспективи наукових досліджень з обліку земель 

сільськогосподарського призначення 

12. Зінчук А.Г. Еволюція трактування поняття капіталу 

13. Квітінська М.В. Інтегрована звітність в управлінні природним 

капіталом 

14. Кіпень М.М. Фактори оптимізації професійного судження 

бухгалтера: досвід Німеччини 

15. Кобзева І.І. Особливості визначення собівартості виробничих 

запасів за МСБО (IAS) 2 

16. Ковальчук А.Я. Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів 

17. Ковальчук І.В. Облік касових операцій у сучасних умовах 

господарювання 

18. Красовська В.С. Бухгалтерський облік в умовах глобалізації 

економіки 

СЕКЦІЯ 1 

Удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації економіки 



19. Крутій В.В. Основні ознаки фінансової кризи в умовах глобалізації 

світової економіки 

20. Луцюк А.Л. Особливості розвитку професії бухгалтера 

21. Лютяниця Д.В. Бухгалтер: трансформація професії та 

соціальний аспект в роботі  

22. Мелехина Н.Ю. особенности формирования первоначальной 

стоимости финансовых вложений в бухгалтерском и налоговом 

учете 

23. Михалевич С.Г., Білінець Ю.В. Класифікація внутрішнього 

контролю для належної його організації 

24. Оніщук А.В. Визначення національних інтересів як передумова 

забезпечення національної безпеки 

25. Пилиповець Н.О. Облікова політика та її роль у організації обліку 

на підприємстві 

26. Побережна Т.В. Удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації 

економіки 

27. Радзієвська О.В. Екологічний облік, як галузь бухгалтерського 

обліку 

28. Ракарчук А.Д. Відображення витрат операційної діяльності у 

фінансовій звітності суб’єктів господарювання 

29. Сагадиев Р.М. Учет расходов на продажу в торговой организации 

30. Сахарчук П.В. Теоретичні аспекти обліку праці і заробітної плати 

31. Сидорук В.Ю. Конфлікти у професії бухгалтера: причини 

виникнення та методи запобігання 

32. Смічик О.М. Логістичні витрати сільськогосподарських 

підприємств: теоретичний аспект 

33. Таргонська Л.В. Ризики при здійсненні експортних операцій 

34. Tarasiuk I.Yu. Accounting Income and Expenses from Capital 

Investment and their Impact on the Income Tax Payment 

35. Філюк Н.О. Теоретичні аспекти класифікації матеріальних запасів 

в економічній літературі та  правовій базі з бухгалтерського обліку 

36. Фридман В.С. Понятие и учет прибыли организации 

37. Чилеко О.В. К вопросу о функционировании МСФО в Республике 

Беларусь 

38. Чипинюк В.В. Аналіз та контроль фондового ринку в умовах 

глобалізації економіки 

39. Чугай Б.В. Виміри фінансової глобалізації 

 



40. Шаула К.Б. Чому цікава та актуальна професія бухгалтера: погляд 

першокурсника 

41. Шворак С.В. Інвентаризація та її роль для належної організації 

обліку 

42. Ярошина А.П. Дослідження ринку консалтингових послуг в 

Україні 

 

 
 

Голова секції: к.е.н., доцент Зеленко Сергій Володимирович  

Секретар: к.е.н., доцент Чудовець Віталій Васильович 

 

43. Алькевич Д.А. Методология признания выручки по 

национальным и международным стандартам финансового учета 

44. Баклан А.А. Проблеми обліку доходів  

45. Батієвич Д.М. Відображення біологічних активів лісу на балансі 

лісогосподарських підприємств 

46. Белінська М.С., Ігнетенко О.О. Проблеми обліку дебіторської 

заборгованості та шляхи їх вирішення 

47. Блощицька І.С. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 

підприємств оптової торгівлі 

48. Гаврилюк Б.О. Галузеві особливості обліку землі 

49. Гаврилюк Л.П. Визнання та оцінка товарів 

50. Ганаєв М.Ю. Відображення в обліку та звітності витрат 

машинно-тракторного парку на сільськогосподарських 

підприємствах 

51. Гінайло К.В., Поліщук О.М. Особливості оподаткування та 

бухгалтерський супровід бізнесу в Польщі 

52. Головченко Є.Ю. Складання фінансової та податкової звітності 

для суб’єктів господарювання на загальній системі оподаткування 

в будівельній галузі 

53. Гончар В.О. Порівняння методів оцінки вибуття запасів за 

П(С)БО та МСФЗ (IFRS) 

54. Гончарук В.Ю. Нормативно-правове забезпечення обліку 

фінансових результатів 

СЕКЦІЯ 2 

Теоретико-методологічні передумови гармонізації системи  

фінансового обліку та звітності 



55. Гузь Ю.С. Правові аспекти обліку доходів 

56. Гуль М.М. Аналіз фінансового стану підприємств і шляхи його 

покращення 

57. Гуляницька Д.В. Напрями використання облікової інформації 

про фінансовий результат 

58. Дацюк А.А. Особливості формування та обліку витрат 

сільськогосподарських підприємств 

59. Дацюк М.О. Бухгалтерський облік у формуванні соціально-

відповідального бізнесу 

60. Дем’янова Г.Г. Підходи до класифікації доходів підприємств 

61. Дзеблюк А.В. Облік дебіторської заборгованості 

62. Диренко Є.В. Облікові аспекти відображення запасів за П(С)БО і 

МСБО 

63. Дудко М.Ю. Формування бухгалтерського балансу 

64. Згоранець П.С. Інвестицій в персонал: обліковий аспект 

65. Зінчук Ю.А. Основні аспекти обліку відповідальності 

автотранспортних підприємств 

66. Капець В.А. Класифікація земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення для цілей бухгалтерського 

обліку 

67. Карпова С.В. Проблеми обліку витрат на охорону праці 

68. Клімук С.В. Облікове забезпечення маркетингової діяльності 

виробничого підприємства 

69. Кльоц Я.М. Оподаткування фізичних осіб-підприємців 

70. Ковальова А.І. Облікова політика: значення та особливості 

формування 

71. Коробка Ю.С. Проблемні питання в обліку дебіторської 

заборгованості та шляхи їй вирішення 

72. Костюкевич В.В. Обліково-аналітичне забезпечення заготівлі та 

реалізації недеревної продукції лісової галузі 

73. Маліновський І.М. Облікова політика як одним з елементів 

державного регулювання бухгалтерського обліку 

74. Матіюк Д.О. Проблема обліку дебіторської заборгованості 

75. Мудрик Л.Р. Передумови ефективної організації обліку 

виробничих запасів 

76. Озімок Б.В. Облік експортних операцій: шляхи вирішення 

проблем 

77. Олекса Ю.М. Особливості нарахування амортизації 

нематеріальних активів 



78. Олініченко М.Ю. Організаційно-інформаційна модель аналізу 

зобов’язань кредитної спілки 

79. Омельченко А.П. Основні проблеми розподілу непрямих 

загальновиробничих витрат в кондитерській галузі 
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криптовалютному ринку: перспективи для обліку і контролю 

217. Мостовенко А.І., Третяк А.С. Аналіз криптовалюти 

218. Петрова Ю.Ю. Переоцінка основних засобів та необхідність її 

удосконалення 

 

СЕКЦІЯ 7 

Проблеми обліку, контролю і аналізу: інституціональний 

аспект 

 



219. Полякова Т.В. Особливості обліку паливно-мастильних 

матеріалів 

220. Сарана А.М., Саєнко О.Р., Сьомченко В.В. Аналіз фінансової 

стійкості підприємства: методика і практика 

221. Семенюк А.О. Оцінка наукових праць з питань організації 

обліку та оподаткування операцій з давальницькою 

сировиною 

222. Стець Л.Г. Внутрішній аудит кредитних операцій банку 

223. Токар А.А. Особливості вибору методів обліку витрат та 

калькулювання собівартості продукції 

224. Харина А.А. Контроллинг как система экономической 

безопасности 

225. Чижикова О.В. Економічний аналіз як основа процесів 

оцінювання ризиків трансфертного ціноутворення 

226. Яремчук В., Кулина С. Проблемні аспекти обліку та контролю 

витрат на якість сільськогосподарської продукції 

227. Ярчак Р.І. Облік знижок на підприємствах торгівлі 

 

 

 

 

 
 
 

Голова секції: д.е.н., професор Голян Василь Анатолійович 

Секретар: к.е.н., доцент Савош Лариса Вікторівна 

 

228. Альберда О.Р. Проблема застосування реінжинірингу у сфери 

державного управління в мовах кризи 

229. Безрукова А.О. Цифровізація банків як один із прикладів 

інноваційного розвитку 

230. Белінська М.С., Ігнатенко О.О. Тенденції розвитку податкового 

менеджменту в Україні 

231. Благовірний О.Р., Тодорук Н.А. Особливості формування 

фондового ринку України 

232. Босацкая А., Давидюк В. Бизнес-процессы в Республике 

Беларусь 

233. Бриковець І.С. Державне регулювання ринку 

сільськогосподарських земель в Україні 

234. Бродович Н.Ю. Міжнародний досвід оподаткування ПДФО 

СЕКЦІЯ 8 

Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки 



235. Бурбан О.В. Нарощування ринкової капіталізації як глобальна 

проблема суб’єктів господарювання в сучасній економіці 

236. Вакулік Н.В. Завершення земельної реформи в Україні 

237. Власов В.В., Данилевич С.В. Податок на виведений капітал: 

переваги і недоліки впровадження в Україні 

238. Власюк І.С. Нормативно-правове забезпечення діяльності 

санаторно-курортних установ 

239. Власюк О.Ю. Управління збутовою політикою на підприємстві 

торгівлі 

240. Войтещик Е.А., Кравцова А.А. Инновации в развитии 

Республике Беларусь 

241. Воловик В.М. Стратегія управління оборотним капіталом 

242. Воробей Н.В. Особливості регулювання міжнародної трудової 

міграції 

243. Газукіна І. Вплив діяльності неурядових організацій на 

міжнародні відносини і світову політику 

244. Гамчук М.Г. Особливості справляння податку на додану вартість 

245. Гелета М.М. Закупівельна логістика на підприємстві 

246. Герасименко Д.В. Социальная ответственность бизнеса - как 

фактор решения проблем на местном уровне 

247. Герасимів В.В. Особливості інтернаціоналізації світового 

господарства в сучасних умовах 

248. Гладких Я.Н. Основные показатели развития инновационной 

инфраструктуры ВУЗа 

249. Гладкіх Т.В. Логістика в агропромисловому комплексі 

250. Горщаль А.С. Визначення «договірного процесу» підприємства 

251. Губеня І.П. Історичні аспекти організаційного та правового 

механізму податкового контролю 

252. Гунченко О.І. Діагностика кризових явищ у процесі 

господарської діяльності на підприємствах 

253. Демчук Д.М. Економічна суть товарів 

254. Денега Ю.В. Логістика як фактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємства 

255. Домнюк І.П. Транспортно-логістичні рішення в аутсорсингу 

256. Дядюсь Д.М. Способи запобігання глобальному потеплінню: 

український досвід 

257. Дяченко І.О. Сучасна економіка та глобальні проблеми її 

розвитку 



258. Жилич Т.А. Роль національної платіжної системи «простір» у 

фінансовій безпеці держави 

259. Жмурко Н.І. Аутстафінг: проблеми та перспективи розвитку 

260. Забалдіна Л.А. Проблеми розвитку криптовалюти в Україні 

261. Забудська Г.Ю. Методи хеджування валютних ризиків в Україні 

262. Зелінська О.В. Переваги застосування технологій електронної 

комерції 

263. Зокирова Ф.Дж. Совершенствование механизмов борьбы с 

коррупцией в Республике Таджикистан 

264. Каленюк М.В. IPO українських компаній на європейських 

фондових біржах 

265. Каленюк М.В. Сутність та тенденції розвитку міжнародної 

економічної інтеграції 

266. Капелюшна А.А. Проблеми державного управління процесами 

регіонального розвитку 

267. Карпук О.А. Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її 

підвищення 

268. Карпюк Л.Ю. Ф’ючерсний контракт як інструмент мінімізації 

валютних ризиків 

269. Кесарелі А.М. Історія податків і парадокси податкової системи в 

Україні 

270. Кобус Н.А. Економічна суть непрямих витрат 

271. Ковальчук І.Ю. Малий бізнес України: стан і тенденції розвитку 

272. Ковтонюк Р.В., Альберда О.Р. Особливості вітчизняної політики 

залучення іноземних інвестицій у сфери бізнес-діяльності 

України 

273. Колядюк В.С. Проблема молодіжного безробіття в україні 

274. Костечко В.В. Методика використання векселів при розрахунках 

з контрагентами в агробізнесі 

275. Коцур О.Т. обставини, що впливають на визначення фінансових 

результатів підприємства 

276. Кошель В.В. Зелена економіка з передовими технологіями: 

гідропонічне землеробство 

277. Кравець В.М. Глобалізація світової економіки 

278. Кравчук Я.О. Особливості формування стратегії 

конкурентоспроможності міжнародного банківського бізнесу 

279. Кривов’язюк Б.І. Електронний документообіг та особливості 

його застосування на підприємстві 



280. Куриленко О.П. Що таке «заробітна плата»? 

281. Лавринович Н.І. Порівняння складу витрат на збут в 

нормативних документах 

282. Ліщук М.О. Визначення «інформації» в нормативних документах 

283. Логвиненко Н.І. Характеристика продуктового ритейлу в 

Україні та шляхи його інноваційного розвитку 

284. Лопухович В.С. Регіональні і глобальні проблеми розвитку 

економіки 

285. Людвік Я.В. Оцінка українського ринку хлібобулочних виробів 

286. Мазур Ю.В. Економічний зміст та суть поняття «транспортна 

послуга» 

287. Макарицька Т.Г. Особливості зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції 

288. Марчак О.І. Економічна сутність і значення капітального 

будівництва суб’єктів господарювання 

289. Махонюк А.О. Теоретичні засади функціонування світового 

валютного ринку 

290. Мельничук С.І. Економічний зміст податкового навантаження та 

його вплив на господарську діяльність підприємства 

291. Мельничук Ю.В. Розвиток основних бюджетоформуючих 

підприємств м. Рівне 

292. Микичур В.І. Розвиток сучасної світової економіки 

293. Мігей Ю.С. Проблеми розвитку фермерських господарств в 

Україні 

294. Мохнатюк А.В. Перспективи розвитку та удосконалення 

управління маркетингової логістики 

295. Нигматулліна О.С. Економічна сутність дефініції «фінансова 

безпека підприємства» 

296. Никонишина В.А. Місце і роль України в 

загальноеаропейському просторі 

297. Новік Н.О. Україна та Міжнародний валютний фонд: напрями 

співпраці 

298. Оксюк Д.А. Єдиний соціальний внесок в контексті надходжень 

до державних цільових фондів 

299. Олійник В.В. Проблема шахрайства при проведенні банківських 

операцій 

300. Опіка А.О. Сутність поняття «готова продукція» 

 



301. Перванчук І.П. Пріорітети співпраці України з Європейським 

Союзом 

302. петрик Д.Я. Співпраця неурядових об’єднань з міжнародними 

організаціями у сфері грантової підтримки соціальних проектів 

303. Петросюк К.М. Розвиток  вітчизняного інтернет-банкінгу у 

контексті інтеграції України у глобальне фінансове середовище 

304. Пінкевич А.П. Економічний зміст капіталу підприємства 

305. Приходько К.А., Логвин Е.И. Развитие интернет-торговли 

306. Протасюк О.О. Результати інтеграційних процесів економіки 

України із стандартами Європейського Союзу 

307. Радченко Д.В. Відмивання коштів як глобальна проблема 

розвитку економіки 

308. Распуткина А.А. Налог для самозанятых как инструмент 

пополнения доходов государства 

309. Репетюк О.В. Зовнішньоторгівельна політика України на 

світовому аграрному ринку 

310. Сабо Ласлор. Спеціфіка світового ринку авіаперевезень 

311. Савчук В.П. міжнародна діяльність закладів вищої освіти в 

умовах глобалізації 

312. Саржан Ю.О. Глобальні проблеми «Північного потоку-2» 

313. Саржан Ю.О. Централізаціїні тенденції сучасних міждержавних 

зносин 

314. Сенюк Д.О. Роль земельного банку в інфраструктурі ринку землі 

315. Сичук І.Р. Вплив туристичного потенціалу на реалізацію цілей 

сталого розвитку в країнах, що розвиваються 

316. Скуба С.О. Порівняння досвіду оподаткування прибутку 

підприємств країн Європи та України 

317. Сочивкина Я.В., Алексеев Р.В. Цифровая экономика 

318. Станкевич А.Д. Отражение в учетной политике организации 

информации о цифровых активах 

319. Столярчук О.В. Зарубіжний досвід функціонування ринку 

сільськогосподарських земель 

320. Страпачук М.Ю. Електронна логістика як  складова бізнесу 

321. Струк Т.О. Сутність дефініції «інноваційна діяльність» 

322. Тарасюк А.В., Яковец А.Ю. Прямые иностранные инвестиции в 

Республике Беларусь 

323. Ткачук Т.В. Економічна суть фінансових результатів 

 



324. Томчук І.М. Особливості сталого розвитку як світоглядної 

ідеології 

325. Томчук І.М. Туризм як один з елементів транскордонного 

співробітництва 

326. Ужегов С.О. Стратегічне планування розвитку об’єднаних 

територіальних громад з урахуванням потенціалу залучення 

міжнародних інвестицій 

327. Усова М.О. Оцінка фінансової надійності страховика на ринку 

страхування життя 

328. Халанчук О.М. Проблеми реформування об’єднаних 

територіальних громад 

329. Харицька М.В. Зовнішньоекономічні контракти та ризики їх 

укладання 

330. Харьков В.В. Використання антикризових стратегій в управлінні 

підприємством 

331. Харькова А.О. Маркетингові ризики у системі стратегічного 

управління діяльністю підприємства 

332. Хмель Е.И. Риски проектов государственно-частного 

партнерства 

333. Хомилюк О.А. Економічна сутність додаткового блага та його 

трактування чинним законодавством 

334. Хомич І.Ю. Оподаткування акцизним податком в Україні 

335. Цицкун О.П. Напрями розвитку транспортної логістики на 

підприємстві 

336. Цьома А.Ю. Загальна характеристика світового фінансового 

ринку 

337. Чабанюк К.В. Формування ланцюга поставок на основі 

ідентифікації споживчих потреб 

338. Чопик В.М. Проблеми розвитку інтернет-банкінгу в Україні 

339. Шабан К.С. Вплив факторів конкурентного середовища на 

формування маркетингової інноваційної політики поліграфічних 

підприємств 

340. Шевчук Є.В. Особливості функціонування спрощеної системи 

оподаткування на сучасному етапі 

341. Шедловський О.В. Вплив світової економічної глобалізації на 

конкурентоспроможність АПК України 

342. Шостак К.М. Наукові підходи до визначення поняття «витрати 

будівництва» 

 



343. Шуляк А.П. Хронологія формування моделі сталого розвитку 

світової економіки 

344. Шуляка М.І. Оцінка управління економічними 

правопорушеннями 

345. Ягодинець О.П. Пріоритетність державного фінансування 

інноваційно активних підприємств для економічного зростання 

країни 

346. Яницька Я.П. Економічна суть готової продукції та її оцінка 

347. Ярошик В.М. Сутність  капіталу в умовах глобалізації світової 

економіки 

 





 



Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств 
Потапова Н.А. 

(доповідь) 
 
 

Використання можливостей практичного застосування сучасних інформаційних 
технологій в управлінні сільськогосподарських підприємств розглядається з урахуванням 
проблематики їх побудови та ефективного впровадження. Враховуючи наявність значної 
кількості невдалих випробувань інформаційних систем управління як в Україні, так і за 
кордоном, актуальності набувають дослідження умов та особливостей їх впровадження в 
процесах управління на рівні споживачів сучасного програмного забезпечення з метою 
виявлення проблемних ділянок функціонування  та пошуку шляхів їх подолання. 

Інформаційні технології – це цілеспрямована організована сукупність інформаційних 
процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу 
швидкість обробки даних, пошуку інформації, розосередження даних тощо. 
Слово "технологія" походить від грец. techne, що означає мистецтво, вміння, майстерність, та 
грец. logos, що означає слово, поняття, вчення. 

Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у матеріальних, 
технічних, трудових факторах виробництва, способах їх поєднання для створення товарів та 
послуг з певними визначеними вимогами. 

Згідно з визначенням ЮНБСКО інформаційні технологи (ІТ) - це комплекс 
взаємопов'язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи 
ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою та зберіганням інформації, 
обчислювальну техніку, методи організації взаємодії з людьми та виробничим обладнанням, 
їх практичне застосування, а також пов'язані з цим обробленням соціальні, економічні і 
культурні проблеми. 

Інформаційна технологія - це система методів, процесів та способів використання 
обчислювальної техніки і систем зв'язку для створення, збору, передачі, пошуку, оброблення 
та поширення інформації з метою ефективної організації діяльності людей. 

Світова економіка переходить на новий виток свого розвитку, де ІКТ є одним з 
основних засобів виробництва. Завдяки зниженню операційних витрат Internet усуває 
пов'язані з відстанями бар'єри, які традиційно визначали місце розташування постачальників 
послуг і виробників товарів. ІКТ впливає на зростання капіталу, продуктивність праці і 
підвищення продуктивності факторів виробництва. 

Відтак стратегія створення в Україні економічних основ інформаційного суспільства та 
стимулювання розвитку бізнесу у сфері ІКТ має концентруватися на створенні економічного 
середовища, сприятливого для інноваційної діяльності та впровадження ІКТ в усіх сферах 
економіки й суспільного життя. Суть цієї стратегії полягає в тому, що державна політика 
стимулювання розвитку ІКТ має бути передусім спрямованою на перетворення 
впровадження та використання цих технологій відповідно до безпосереднього інтересу 
споживачів, виробників та інвесторів. Це дасть змогу перетворити ІКТ з виокремленої 
частини національної економіки на органічну складову національної економічної системи. 

Політикою інформатизації передбачено впровадження інформаційних систем 
управління, основою яких є програмний продукт, що максимально відповідає вимогам  
організації ефективного документообігу та інформаційного обміну на даному об’єкті. Тому, 
інформаційну систему управління можна розглядати як програмний комплекс, який 
складається з модулів, що охоплюють усі напрями її використання та взаємодію в режимі 
реального часу.  

Роль та місце ІТ у галузевих виробництвах та наукових дослідженнях. Науково-
технічний прогрес і інформаційні технології забезпечення АПК. Світова практика показує, 
що в останні десятиліття майже 2/3 приросту виробництва сільськогосподарської продукції 
пов'язане з реалізацією науково-технічного прогресу. Особливості сучасної інтенсифікації 



сільськогосподарського виробництва полягає в якісній зміні ресурсів, що дозволяє істотно 
підвищити ефективність їхнього використання. 

У сформованих умовах зростає затребуваність науки як генератора науково-технічного 
прогресу, а необхідність загального розвитку галузі й галузевої науки розуміється як її 
науково-технічний розвиток, впровадження сучасних інформаційних технологій. 

До основних напрямків прискорення й підвищення ефективності науково-технічного 
прогресу АПК на сучасному етапі можна віднести: 

- концентрацію зусиль аграрної науки на найбільш пріоритетних напрямках, здатних 
прискорити рішення поставлених перед галуззю технічних, науково-технологічних і 
соціально-економічних завдань; 

- більше широке використання об'єктів інтелектуальної власності в аграрному 
виробництві з урахуванням реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності при вступі 
країни у СОТ; 

- удосконалювання економічного механізму функціонування аграрних наукових 
організацій з метою забезпечення раціонального включення науково-технічного блоку в 
процес ринкового реформування аграрного сектора; 

- формування інформаційно-консультаційної служби АПК для сприяння підвищенню 
ефективності розвитку аграрного виробництва й поліпшенню соціально-економічних умов 
життя на селі за допомогою поширення нових знань і освоєння досягнень науки й техніки у 
виробництві (дорадництво); 

- розвиток підприємництва в науково-технічній сфері АПК і формування на цій основі 
нових організаційних структур для здійснення науково-технологічної й інноваційної 
діяльності; 

- удосконалювання керування науково-технічною діяльністю з урахуванням переходу 
від адміністративних до демократичних процедур керування й розширення самостійності 
наукових організацій; 

- поглиблення міжнародного науково-технічного співробітництва шляхом активної 
участі в роботі міжурядових і міжвідомчих угодах. 

Проект з розробки й впровадження ІСУ включає такі етапи: обстеження та оцінка 
об’єкту; проектування системи охоплює етап розробки технічного завдання на проект та 
розробку самого проекту системи; введення системи в дію передбачає реалізацію процедур 
по підготовці (забезпеченню) обслуговуючого персоналу та проведення початкових 
пусконалагоджувальних робіт по розробленій системі.   

Впровадження інформаційних систем  в управлінні земельними ресурсами сільського 
господарства пов’язане з ідентифікацією посівних площ та визначенням витрат на їх 
утримання. Посівні площі змінюють свої властивості з часом під впливом ряду факторів: 
природніх, економічних та політичних. Процеси регулювання та управління залежать від 
наявності об’єктивної, достовірної та періодично обновлюваної інформації про стан 
основних засобів виробництва сільського господарства. Основна ресурсна складова 
виробництва в сільському господарстві відноситься до біологічних активів, які мають 
історію зародження та загибелі, терміни використання та оновлення, біохімічні та 
географічні характеристики, тощо. В зв’язку з цим, інформаційна визначеність залежить від 
технічних характеристик, запроваджених в технічних проектах інформаційних систем.  

Інформація про стан земель та рослин, яку отримують від наземних джерел є 
суб’єктивною і в багатьох випадках не відповідає реальному стану. Зміна кліматичних умов 
впливає на отримання даних про динаміку змін в обсягах земельних ресурсів (посівних 
площ) та налагодження режимів землеупорядкування та землевикористання. Дані отримані 
за допомогою супутників покращують моніторинг сільськогосподарських угідь, направлений 
на отримання даних про біологічний стан культур, картографію наземної частини рослин,  
розвитку геоінформаційних технологій  в картографічному аналізі зрошуваних земель. [2] 

На підприємствах аграрного бізнесу успішно впроваджуються технології навігаційного 
спостереження й контролю, які направлені на управління витратами в технологічних 



процесах вирощування культур та обробки ґрунтів. Аграрний сектор в Ізраїлі підтримується 
субсидіями в обсязі до 40 % від вартості введених нових технологій. В умовах обмежених 
земельних ресурсів країнами використовуються екстенсивні технології вирощування з 
дієвою інформаційною підтримкою, що входять в смарт-логістичну стратегію управління 
витратами. Технології “точного” (раціонального) землекористування запроваджені на 13% 
підприємств аграрного сектору України [3].  

Розробка проектів інформаційних систем будується виходячи із загальносистемних 
підходів та технічних характеристик проектованого обладнання  та програмних засобів. 
Економічну ефективність впроваджуваної системи визначають вартісними та трудовими 
показниками. Основним методом розрахунку є зіставлення даних базового та звітного 
періодів функціонування впровадженої інформаційної системи. Виходячи з того, що 
впровадження інформаційних систем має результат проектного рішення, рекомендованою 
оцінкою ефективності є показники ефективності проектів, що обґрунтовують 
співвідношення вкладених капітальних та очікуваних від реалізації системи доходів. Такими 
критеріями є: чистий приведений дохід, індекс доходності або рентабельності, термін 
окупності, внутрішню норму рентабельності. 

Ефективність підсистеми інформаційного забезпечення в загальній ІСУ, як підсистеми 
з інтелектуальною спрямованістю визначається з урахуванням коефіцієнту підвищення 
якості управління. Коефіцієнт підвищення якості управління – це умовна величина, яка 
характеризує співвідношення якості управління порівняно з тим, що було до впровадження 
нової інформаційної системи. Інформаційна ефективність визначається сукупним ефектом 
від інформаційної діяльності та використання інформації, оскільки данні процеси є 
складовою прийняття ефективних управлінських рішень. Вимога "економічності" 
передбачає, що витрати на розробку, впровадження та розвиток системи не повинні 
перевищувати ефекту, що очікується від її використання. Можна стверджувати, що 
універсальним техніко-економічним показником, який використовується для оцінювання 
ефективності та порівняння різних варіантів впровадження й розвитку програмного 
забезпечення для автоматизації управління є відношення ефекту від його експлуатації до 
сукупних витрат, тобто показник "ефект/витрати".  

Одним із чинників, який стримує подальший розвиток фермерського руху в нашій 
країні, є недостатнє інформаційне забезпечення як важливий елемент інфраструктури 
бізнесу. Основними причинами є нестача грошей для придбання сучасної комп’ютерної 
техніки, відсутність необхідних знань та інформаційної культури у багатьох фермерів, а 
головне те, що не розвинуті служби інформаційного супроводу підприємницької діяльності у 
секторі малого агробізнесу. У зв’язку з цим, розробка пропозицій щодо формування сучасної 
системи інформаційного забезпечення фермерських господарств і визначення напрямів його 
подальшого розвитку є актуальним завданням. Сучасна людина уже не уявляє своє життя без 
необхідної інформації в Інтернеті. Останнім часом фермерів України цікавлять сайти, що 
спеціалі- зуються на фермерській справі. Повідомлення про появу фермерського ринку в 
глобальній мережі призвело до нових дискусій. Але фермери тривалий час не мали доступу 
до широкої інформації, наявної в Інтернеті, оскільки населені пункти мало 
комп’ютеризовані. Наприклад, відомо, що зерно входить у перелік товарів, які торгуються на 
біржових торгах. Фермер при цьому виходить на біржу, користуючись послугами брокера. 
Біржові торги проходять в онлайн-режимі. Для того, щоб відстежити рух партії виставле- 
ного на продаж зерна, аграрію слід розбиратися в Інтернет-технологіях. Окрім цього, на 
спеціалізованих електронних порталах сільгоспвиробники можуть знайти багато необхідної і 
корисної інформації (динаміка цін на про- дукцію, пропозиції потенційних покупців, 
послуги, прогноз погоди тощо). Окремої уваги заслуговує аналіз поняття геоінформаційних 
систем (ГІС), які використовуються в сільському господарстві. Потенціал росту нових ГІС і 
технологій в даний час невичерпний. Геоінформаційна система призначена для збору, 
зберігання, аналізу та графічної візуалізації просторових даних і пов'язаної з ними 
інформації про представлених в ГІС об'єктах. ГІС-технологія по суті об'єднує в собі цифрову 



обробку зображень, машинну графіку з технологією баз даних, що дозволяє виконувати 
широкий спектр дій, пов'я- заних з отриманням, обробкою, зберіганням і аналізом 
інформації. Такі технології відрізняються високою гнучкістю й доступністю для різних 
фахівців. 

Таким чином, використання вищезазначених положень на практиці сприятиме 
оптимізації впровадження інформаційних систем на сільськогосподарських підприємствах з 
необхідним рівнем економічного та соціального ефектів.  
 


