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Організаційний комітет конференції

Непочатенко О.О. - д. е. н., професор, ректор Уманського національ
ного університету садівництва, голова оргкомітету.

Нестерчук Ю.О. - д. е. н., професор, декан факультету економіки і 
підприємництва Уманського національного університету садівництва.

Карпенко В.П. - д. с.-г. н., професор, проректор з наукової та іннова
ційної діяльності Уманського національного університету садівництва.

Анна Новацка - к.е.н. (PhD), проректор Державної вищої професійної 
школи в Плоцьку.

Жудро М.К. - д. е. н., професор, завідувач кафедри Білоруського еко
номічного університету.

Мудрак Р.П. - д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки Уман
ського національного університету садівництва.

Мельник Л.Ю. - д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподат
кування Уманського національного університету садівництва.

Пенькова О.Г. - д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Уман
ського національного університету садівництва.

Соколюк С.Ю. - к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності Уманського національного університету са
дівництва.

Бечко П.К. - к. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківсь
кої справи та страхування Уманського національного університету садів
ництва.

Гринчак О.В. - к. е. н., доцент, завідувач кафедри інформаційних 
технологій Уманського національного університету садівництва.

Мальований М.І. - д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної 
роботи Уманського національного університету садівництва, секретар 
конференції.

Тел. (04744) 3-25-65
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

o Наукові доповіді - до 15 хв. 

o Співдоповіді - до 10 хв.
o Виступи - до 7 хв.

ПОГОДИННИЙ ГРАФІК РОБОТИ:

30 травня, четвер

9.00 - 11.00 Реєстрація учасників конференції (навчальний корпус №5)

11.00 - 13.00 Пленарне засідання (ауд.265 навчальний корпус №5)

13.00 - 14.00 Обід

14.00 - 16.00 Робота у секціях (навчальний корпус №5)

16.00 - 17.00 Заключне пленарне засідання (ауд.265 навчальний корпус №5)

31 травня, п’ятниця

8.00 - 10.00 Сніданок

11.00 - 15.00 Робота у секціях (навчальний корпус №5)

15.00 Від’їзд учасників конференції
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Відкриття конференції. Вітальне слово.
Непочатенко О.О. - д.е.н., професор, ректор Уманського національного уні

верситету садівництва.
Танклевська Н.С. - д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та фінан

сів Херсонського державного аграрного університету.

Доповідачі:
Дудченко Микола Андрійович - д. е. н., професор, віце-президент Українсь

кої асоціації економістів-міжнародників - «Експортний потенціал України в роз
витку ефективності зовнішньої торгівлі».

Бучковська Яна Георгіївна - к.е.н., Хмельницький університет управління 
та права - «Проблеми забезпечення інвестиційної безпеки держави».

Крицун Наталія Валеріївна - к.е.н., Інститут біоенергетичних культур і цук
рових буряків НААН України - «Проблеми практичної реалізації біоенергетич
них проектів»

Прокопчук Олена Тодорівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської 
справи і страхування Уманського національного університету садівництва - 
«Агростраховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку».

Макушок Ольга Василівна - к.е.н, доцент кафедри маркетингу Уманського 
національного університету садівництва - «Роль міжнародних проектів техніч
ної допомоги у розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації».

Тупчій Оксана Сергіївна - к.е.н., викладач кафедри підприємництва, торгів
лі та біржової діяльності Уманського національного університету садівництва - 
«Особливості розвитку ринку продукції садівництва в Україні та визначення пе
рспективних напрямів його функціонування».

Давлетханова Олена Хаматівна - к.е.н., доцент кафедри інформаційних 
технологій Уманського національного університету садівництва - «Інформацій
на технологія в управлінні підприємством».

Аніщенко Галина Юріївна - к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 
Уманського національного університету садівництва - «Декоративне садівницт
во: організація обліку та оподаткування».

Фротер Оксана Сергіївна - викладач кафедри економіки Уманського націо
нального університету садівництва - «Розвиток органічного виробництва як 
прояв соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу»
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Секції:
1. Теоретичні та практичні аспекти розвитку фінансової системи (ауд. 306).
2. Роль та місце маркетингу і менеджменту в ефективному функціонуванні 

суб’єктів підприємницької діяльності (ауд. 265).
3. Стан та проблеми соціально-економічного розвитку економіки (ауд. 212).
4. Розвиток фінансово-облікової діяльності підприємств в умовах ринкових 

відносин (ауд. 260).
5. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту в глобально

му конкурентному середовищі (ауд. 233).
6. Концептуальні засади розвитку зовнішньоекономічних стратегій країн з 

динамічними економіками (ауд. 210).
7. Інноваційні інструменти управління логістичною діяльністю підприємств 

(ауд. 263).
8. Актуальні проблеми, тенденції, перспективи розвитку готельно- 

ресторанного та туристичного бізнесу в країні (ауд. 250).
9. Соціальні, філософські та політичні проблеми формування громадянсько

го суспільства в Україні (ауд. 208).
10. Інтерактивні технології та методи навчання як засіб формування іншомов

ної професійної компетенції (кафедра іноземної мови).

ДОПОВІДАЧІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ

Андрійчук І.В. Модель оцінювання ефективності запровадження проектів викори
стання поновлюваних енергоресурсів

Аніщенко Г.Ю. Організація виробничого обліку в декоративному садівництві
Барабаш Л.В., Копитіна І.В. Передумови активізації соціальної спрямованості 

оподаткування
Бленда Н.О. Оцінка рівня споживання продовольчих продуктів в Україні
Богдан М.І. Облік операцій цільового фінансування
Бондаренко Н.В., Сторожук Д.С. Основні аспекти діяльність банківського марке

тингу в Україні
Лементовська В.А., Бортник Т.І. Стан та тенденція розвитку маркетингової дія

льності фармацевтичного підприємства
Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Тарасюк А.А., Вишневський О.Р. Особливості ве

дення екологічного сільського господарства в Словацькій Республіці
Бучковська Я.Г. Проблеми забезпечення інвестиційної безпеки держави
Вакуліна Ю.В. Шляхи удосконалення інституціонального розвитку управління 

продуктивністю підприємств АПК
Власюк С.А. Теоретичні аспекти державної підтримки підприємницьких структур 

аграрної сфери
Волонтир Л.О. Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудо

ви
Г воздєй Н.І. Оцінка ефективності інвестиційного кредитування аграрних проектів
Гузар Б.С, Бабчук В.Ю. Інвестиції в аграрний сектор національної економіки
Гузар Б.С., Качур І.Г. Організація державного фінансового контролю на місцево
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му рівні в умовах фінансової децентралізації
Дудченко М.А. Експортний потенціал України в розвитку ефективності зовнішньої 

торгівлі
Жарун О.В. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку органічного агрови- 

робництва в Україні
Іванова Н.А., Галамага О.В. Система внутрішнього контролю розрахунків за ви

платами працівникам: напрями вдосконалення
Іванова Н.А. Необхідність контролю розрахунків з контрагентами
Киш Л.М. Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінсь

ких рішень
Колотуха С. М. Напрями підвищення ефективності формування і використання фі

нансових ресурсів аграрних підприємств
Корман І.І. Сучасний стан та перспективи розвитку рекламного ринку України
Коротєєв М.А. Передумови розвитку диверсифікації в аграрному секторі економі

ки
Корюгін А.В. Теоретичні аспекти розуміння сутності контролінгу
Костюк В.С. Тендерна складова соціального захисту населення
Крицун Н.В. Проблеми практичної реалізації біоенергетичних проектів
Крочак О.І. Бюджетування як система контролю діяльності суб’єктів господарю

вання
Кудельський В.Е. Оцінка якості управління як фактор успішної реалізації стратегії 

підприємств
Кучеренко Т.Є. Розвиток інтегрованої звітності в умовах інформаційного суспільс

тва
Лементовська В.А. Бортник Т.І. Особливості товарної політики на ринку фарма

цевтичних товарів України
Мазур Ю.П. Стратегії маркетиннгового ціноутворення на продукцію ПрАТ «Пта

хокомбінат «Бершадський»
Макушок О.В. Маркетингова складова підвищення конкурентоспроможності агар

них підприємств
Мальований М.І., Мальована М.М. Розвиток мікрострахування в Україні
Мартиненко В. Оптимальна податкова система: проблеми і перспективи форму

вання
Махновець М. О. Основні тенденції експорту органічної продукції в Україні
Мельник К.М., Остроушко М.К. Перспективи застосування інтернет-технологій в 

аграрній сфері
Михайловина С.О. Порядок формування облікової політики підприємства
Мудрак Р. П. Стан соціальної інфраструктури сільських територій України
Невлад В.Ф. Сутність впливу євроінтеграційних процесів в Україні на якість сіль

ськогосподарської продукції
Нижник І. О. Захист продовольчих інтересів населення України: замкнутий цикл 

сільськогосподарського виробництва продовольчої сировини та її промислової пере
робки

Оляднічук Н.В. Облік і контроль витрат виробництва та його удосконалення
Опалко К.С. Адміністрування місцевих податків: стан та перспективи
Осипенко З.В., Щурик М.В. Особливості реформування фонду лісогосподарських 

земель у Карпатському макрорегіоні
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Доповідь конференції 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ЛОГІСТИЧНІ 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 

Волонтир Л.О.,  

к.т.н., доцент Вінницький національний аграрний університет  

Пріоритетна сфера діяльності сучасних логістів є стратегічне управління 

матеріальними потоками та їх обслуговування, організація інтегрованих та 

координаційних механізмів їх функціонування. При цьому операційна робота 

залишається за спеціалістами більш низької ланки або делегується 

спеціалізованим підприємствам. Так, транспортні послуги здійснюють 

компанії – перевізники: залізниця, авіація, автомобіля та т.п.  

Питання, що виникають на таможні – регулюють фірми, чиї 

співробітники відповідають за оптимальне проходження вантажу через 

таможню. Системна раціоналізація логістичних бізнес-процесів – основна 

задача дипломованих логістів.  

Наукове обґрунтування організації та розвитку логістичних процесів 

підприємства вимагає перекладання принципів логістичного управління на 

інформаційні процеси підприємства. Інформація розглядається в якості 

основного об’єкту.  

В ході реалізації інформаційного процесу при трансформуванні даних в 

інформацію та знання виконуються такі функції управління інформацією, які 

визначаються для управління матеріальними потоками, а саме:  

- Збір інформації в місцях її виникнення;  

- Обробка та аналіз інформації;  

- Накопичення інформації та її зберігання; - Передача інформації.  

Вчені дослідники визначають інформаційну логістику як:  



 cистему управління інформаційними ресурсами організації, що 

базуються на основних логістичних нормах, а саме: узгодженість, 

раціональність та точний розрахунок та правилах - потрібний продукт, в 

потрібний час, в потрібному місті, потрібному користувачеві, у відповідній 

кількості та відповідної якості, з оптимальними витратами;  

 підтримуючу або забезпечуючи функцію логістичного менеджменту. 

В першому випадку інформаційна логістика є функціональною галуззю 

логістичного менеджменту, що забезпечує виробництво, або загальною 

теорією логістики. Об’єктом ії вивчення є інформаційні потоки, що 

сопутствують матеріальним потокам, головною метою є забезпечення 

логістичних систем інформацією в визначені терміни, в визначеному обсязі та 

в потрібному місці .  

В іншому випадку інформаційна логістика є системою, що забезпечує 

всю організацію в цілому інформацією виходячи з логістичних принципів, а 

саме: раціональність, своєчасність, точний розрахунок.  

вдалим є таке визначення. Інформаційна логістика – це наука про 

реалізацію методів збору, обробки, зберігання та розподілення інформації в 

виробничо-господарських вив темах та їх оточенні на основі логістичних 

правил – підвищення релевантності інформації в потрібному обсязі, у 

визначений термін, у визначеному місті та з оптимальними витратами.  

Виявлено основні відмінності логістичного інформаційної системи від 

тем. це рівень інтеграції інформаційного простору.  

Виділимо такі підходи до визначення логістичної інформаційної 

системи.  

 Логістична інформаційна система є частиною корпоративної 

інформаційної системи.  



 Логістична інформаційна система є більш високим ступенем інтеграції 

програмних рішень та включає корпоративну інформаційну систему.  

 Логістична інформаційна система є самостійною структурою, 

відокремленою від інших інформаційних систем. 

 

Доповідь закінчено. 

Дякую за увагу 

 


