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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Лукач 

Василь Степанович 

к.пед.н., доцент, Заслужений працівник народної освіти 

України, відмінник аграрної освіти України, директор 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут 
 

Демчук 

Ірина Олександрівна 

к.т.н., заступник директора з навчально-виховної роботи 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
 

Чорноморденко  

Іван Васильович, 

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії Київського національного університету будівництва 

i архітектури. 

Рижакова  

Галина Михайлівна 

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст 

України, Відмінник освіти України, завідувач кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного 

університету будівництва i архітектури. 

Москаленко 

Анатолій 

Михайлович 

д.е.н., доцент, директор Інституту сільськогосподарської  

мікробіології та агропромислового виробництва НААН 

України, керівник секції науково-інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу Чернігівської області 

Північного міжрегіонального наукового центру НААН 

України 
 

Лич Володимир 

Миколайович, 

доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник 

освіти України, завідувач кафедри  економічної теорії, обліку 

і оподаткування Київського національного університету 

будівництва i архітектури. 

Кулик 

Василь Петрович 

к.т.н., декан факультету агротехнологій та економіки 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
 

Кузьмінець Микола 

Петровичч 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну Національного 

транспортного університету, академік Транспортної академії 

України та Академії будівництва України. 

Почка 

Костянтин Іванович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри професійної освіти 

Київського національного університету будівництва 

і архітектури 
 

Македон 

Галина Миколаївна 

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

 

 

 



3 
 

Онищенко Артур 

Миколайович 

доктор технічних наук, завідувач кафедри мостів, тунелів та 

гідротехнічних споруд Національного транспортного 

університету, доктор технічних наук, Академік Транспортної 

академії України та Академії будівництва України.  
 

Марданов 

Темірбулат 

Камзенович 

магістр економічних наук, директор Індустріального 

інженерно-економічного коледжу 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Відкриття конференції 

(вітальне слово)  

 

Лукач к.пед.н., доцент, Заслужений працівник народної освіти 

України, відмінник аграрної освіти України, директор 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут 

Василь 

Степанович 

 

ДОПОВІДІ: 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО: ПАРТНЕРСТВО ЧИ 

ПРОТИСТОЯННЯ? 

Білоус 

Андрій 

Михайлович 

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, член-кореспондент Лісівничої академії наук 

України, завідувач кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

 

ПРОБЛЕМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА В 

НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Шаяхметова 

Кульшария 

Оракбаевна 

доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Финансы и таможенное дело» АО «Финансовая 

академия» (город Нур-Султан, Республика Казахстан) 

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА: ДОСВІД ЄС ТА 

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

Дерій  

Жанна 

Володимирівна 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної економіки Національного 

університету «Чернігівська політехніка» 

  

ГЛОБАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ: ДОСВІД КИТАЮ 

Лимар  

Валерія 

Валеріївна 

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин Донецького 

національного університету імені Василя Стуса 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
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Хоботня 

Сергій 

Володимирович 

директор Агенції регіонального розвитку Чернігівської 

області 

  

ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА, МОБІЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Власенко 

Дмитро 

Олександрович 

к.е.н., доцент, доцент кафедри технологій і управління 

Конотопського інституту Сумського державного 

університету 

  

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОБЛЕМОЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

УКРАЇНИ В ПОДАЛЬШІЙ ПЕРСПЕКТИВІ РОЗВИТКУ АПК 

Лазар 

Віктор 

Леонідович 

засновник приватного багатопрофільного підприємства 

«ВИМАЛ», голова Обласного об’єднання організацій 

роботодавців «Сіверщина» 

  

РЕГУЛЮВАННЯ І РОЗВИТОК ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

В СІЛЬСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: НОВІ 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

Петруха 

Сергій 

Валерійович 

кандидат економічних наук, докторант кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного 

університету будівництва і архітектури, член групи 

експертів Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН з питань сільськогосподарської і 

торгівельної політики в країнах СНД (ФАО) 
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Шановні учасники конференції! 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового 

сектору: глобальні виклики і національні тенденції» , яка відбудеться 22 квітня 

2021 року на базі ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 

 Мета конференції: пошук перспектив та шляхи розвитку теоретичних 

положень і практичних рекомендацій щодо напрямків і основних аспектів 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу України 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція 1. Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної 

економіки, фінансів та оподаткування в аграрному секторі. 

Секція 2. Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті: 

інструменти і механізми в сучасному розвитку. 

Секція 3. Транспортні технології та логістика у сучасному АПК України 

Секція 4. Інноваційні технології виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
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НАПРЯМ 1 

Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки, 

фінансів та оподаткування в аграрному секторі. 

 

Керівники секції:  

Столяренко 

Олена Миколаївна 

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку 

і оподаткування ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут агротехнічний інститут» 

Македон 

Галина Миколаївна 

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

 

ДОПОВІДІ 

1. Біла Вікторія Вікторівна, студентка Київського національного 

університету будівництва i архітектури  

Головаш Богдан Едуардович, к.е.н., доцент доцент кафедри економічної 

теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва i архітектури 

Удосконалення обліку фінансової звітності та оподаткування в 

будівництві 

 

2. Бінд Вчеслав Євгенович, здобувач кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

Суперечності нормативно-правової бази у сфері економічної діагностики 

діяльності вітчизняних підприємств 
 

3. Бутенко Євген Дмитрович, магістр кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва i архітектури 

Процесний підхід на підприємствах будівельної галузі: проблеми та 

перспективи 

 

4. Ваколюк Анатолій Степанович, к.е.н., Київський національний 

університет будівництва i архітектури 

Багатовекторне оцінювання діяльності мобільних будівельних 

організацій на засадах систем функціонально-економічних індикаторів 
 

5. Веремєєва Тетяна Ігорівна, аспірант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i 

архітектури 

Процедурний підхід до перевірки порядку витрачання коштів за 

проектом 
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6. Веремєєв Сергій Олександрович, аспірант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Методологічні засади побудови корегуючих інструментів діагностики 

при реалізації інвестиційно-будівельних проектів 
 

7. Веремєєв Сергій Олександрович, аспірант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Ідентифікація стратегічних змін на ринку підрядного будівництва при 

формуванні господарського портфеля девелопера 

 

8. Воронова Яна Ігорівна, магістр кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва i архітектури  

Сучасні технології діагностики економічної стабільності будівельних 

підприємств та шляхи їх модернізації 
 

9. Головаш Лілія Вікторівна, аспірантка Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Лич Володимир Миколайович, професор Зав. кафедрою економічної теорії, 

обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва 

і архітектури 

Інноваційна складова структурної трансформації економіки України.  
 

10. Гижко Андрій Петрович, здобувач кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва i архітектури 

Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності 

будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики 

 

11. Головаш Богдан Едуардович, к.е.н., доцент доцент кафедри економічної 

теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва i архітектури 

Циркулярна економіка: сучасні тенденції розвитку та нові виклики для 

України 
 

12. Горбач Максим Володимирович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i 

архітектури 

Особливості атрибуції механізму вартісно-орієнтовного управління 

інвестиційним портфелем будівельного підприємства 
 

13. Григоренко Василь Васильович, здобувач кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i 

архітектури 
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Система бізнес-індикаторів діагностики ефективності функціонування 

будівельного підприємства 

 

14. Гуляєв Дмитро Андрійович, аспірант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Особливості розробки технології ФЕД підприємств підрядного 

будівництва – виконавців будівельних проектів: сучасні підходи та 

прикладний інструментарій 
 

15. Дадашов Ага Рза Елтон оглу, дипломник кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i 

архітектури 

Науково-методичні підходи до вибору предикторів при розробці 

бюджетно-календарних моделей управління будівництвом 

 

16. Дворник Інна Володимирівна, к.е.н., завідувач кафедри аграрної 

економіки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємст 

 

17. Дегтярьова Інна Василівна, аспірант кафедри організації  та управління 

будівництвом Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Проблеми та перспективи імплементації сучасних міжнародних 

стандартів ризик-менеджменту в контексті діагностики інвестиційного 

портфеля девелопера 

 

18. Дегтяренко Катерина Євгеніївна, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Аналітична координація динаміки економічної стабільності 

підприємства-забудовника з функціонально-технологічною структурою 

будівельних та спеціальних робіт 

 

19. Дикий Олександр Володимирович, д.е.н., професор, професор кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного університету 

будівництва i архітектури 

Термінологічні та практичні підходи до ідентифікації базових елементів 

функціонально-економічної діагностики інтегрованих структур у 

будівництві 
  

20. Дружиніна Ірина Василівна, к.е.н., Київський національний університет 

будівництва i архітектури 
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Теоретико-методологічні аспекти управління витратами будівельного 

підприємства на засадах контролінгу: вартісні та часові параметри 

 

 

21. Зайчук Євгеній Олександрович, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Удосконалення методичного інструментарію оптимальної оцінки 

багатофакторного ризику мікросередовища функціонування виконавців 

будівельно-інвестиційних проектів 

 

22. Заїка Аксенія Олександрівна, дипломник кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Адаптація інструментів економічної діагностики будівельних 

підприємств до пріоритетів щодо їх інвестування в умовах обмеженості 

інвестиційних ресурсів 

 

23. Івахненко Ірина Сергіївна, д.е.н., професор кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Сучасний стан економічної діагностики діяльності підприємства: 

складові системи управління та інструмент контролю 
 

24. Ізмайлова К.В., к.е.н., професор, професор кафедри економіки 

будівництва Київський національний університет будівництва і архітектури 

Бєлєнкова О.Ю., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва 

Київський національний університет будівництва і архітектури,  

Лихацький В.М., студент Київський національний університет будівництва і 

архітектури Київський національний університет будівництва і архітектури,  

Модель інформаційно-дивергентної підтримки диверсифікації діяльності 

підприємств 
 

25. Іщенко Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Трансформація підходів та засобів діагностики до потреб підрядного 

будівництва 

 

26. Йовко Яна Олегівна, дипломник кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва i архітектури 

Гармонізація економічної стабільності будівельних підприємств з 

ситуативно-ймовірносними характеристиками перебігу інвестиційного 

процесу 

 

 

 

 

http://journals.uran.ua/urss/article/view/60645
http://journals.uran.ua/urss/article/view/60645
http://journals.uran.ua/urss/article/view/60645
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27. Казарєзова Валентина Дмитрівна, дипломник кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Концептуальні підходи до формування аналітичного інструментарію 

діагностики економічної стабільності інституційних учасників 

інвестиційно-будівельних проектів 

  

28. Головаш Богдан Едуардович, к.е.н., доцент доцент кафедри економічної 

теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва i архітектури 

Коваленко Анна Вікторівна, студентка  Київський національний 

університет будівництва і архітектури 

Проблеми обліку та оцінки нематеріальних активів 
 

29. Коваленко Лілія Іванівна, магістр кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва i архітектури 

Вартісно-когнітивна модель забезпечення інвестиційної безпеки 

провідних стейкхолдерів будівельного проекту 
 

30. Коваль Владислав В’ячеславович, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Бізнес-індикатори стабільності функціонування стейкхолдерів 

будівельного проекту: вартісні та часові параметри 

 

31. Крічевський Олександр Михайлович, аспірант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Напрямки вдосконалення формалізованого простору відображення 

елементів виробничої програми організації-девелопера 
 

32. Куріпко Ольга Володимирівна, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Упередження загроз економічної стабільності підприємства-забудовника 

в процесі варіативного формування кошторисної документації проекту 

 

33. Кучеренко Олександр Іванович, аспірант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Компаративний аналіз когнітивного наповнення термінів «діагностика» 

та «функціонально-економічна діагностика» 

 

34. Кушнір Ілля Ігорович, аспірант кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

ФЕД як інструментарій альтернативного формування кошторису 

реальних інвестицій 
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35. Лайко Ольга Олександрівна, к.е.н., старший викладач кафедри 

менеджменту ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

Актуальні проблеми розвитку кооперації на плодоовочевому ринку 
 

36. Лейченко Максим Андрійович, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Провідні операційно-технологічні етапи упорядкування проектів як 

стратегічних бізнес-одиниць до складу програми діяльності 

девелоперської компанії 
 

37. Лещинська Ірина Василівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Проектування інформаційно-аналітичних систем діагностики мобільних 

будівельних організацій: від нової логіки фінансових операцій до 

програмних продуктів 

  

38. Лич Володимир Михайлович д.е.н., професор, Заслужений працівник 

освіти України, завідувач кафедри  економічної теорії, обліку і оподаткування 

Київського національного університету будівництва i архітектури. 

Удосконалення державного управління відтворенням екологічно чистої 

продукції АПК 

39. Македон Галина Миколаївна, к.е.н., завідувач кафедри менеджменту ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки, 

фінансів та оподаткування в аграрному секторі. 

40. Мазуренко Юрій Русланович, магістр кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва i архітектури 

Інноваційний інструментарій формування виробничої програми 

компанії-девелопера 

 

41. Малихіна Оксана Михайлівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Теоретичні основи забезпечення ліквідності активів інвестиційно- 

будівельних проектів: формування загальних алгоритмів діагностики 

 

42. Макаревич Вікторія В‘ячеславівна, студентка Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Зінченко Мирослава Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної 

теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

Страхування будівельно-монтажних робіт 
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43. Малашкін Максим Анатолійович, здобувач кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Модифіковані теоретичні та практичні моделі діагностики динаміки, 

складу, структури балансів будівельних компаній 

44. Матвійчук Тетяна Миколаївна, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Формування локальних та глобальних пріоритетів щодо елементів 

стратегічного господарського портфелю девелоперської компанії 
 

45. Матвієнко Дар’я Андріївна, студентка Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Зінченко Мирослава Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної 

теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

Особливості аудиту оборотних активів підприємства  
  

46. Мірутенко Олександр Володимирович, аспірант кафедри економіки 

будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури 

Формування аналітичного інструментарію управління витратами 

будівельного підприємства на основі ФЕД: принципи та основні етапи 

оптимізації 
 

47. Михайленко Анна Іванівна, асистент кафедри обліку і оподаткування ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Викладання економічних дисциплін із застосуванням інформаційних 

технологій в умовах дистанційного навчання 
 

48. Нікішина Оксана Володимирівна, д.е.н., старший науковий співробітник, 

завідувач відділом ринкових механізмів та структур Інституту проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Пріоритети інвестиційної політики природокористування аграрного 

сектору України 

 

49. Ніколаєва Марина Юріївна, аспірант кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

Визначальні фактори формування системи діагностики мобільних 

будівельних організацій: сутність, класифікація, проблеми вибору 
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50. Ніколаєв Георгій Вікторович, аспірант кафедри організації та управління 

будівництвом Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Ринкові механізми залучення підприємствами інвестиційних ресурсів 

 

51. Новодворська В.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування ВП 

НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

Методичні підходи до обліку біологічних активів рослинництва 

 

52. Одарченко Дарина Тарасівна, студентка Київського національного 

університету будівництва i архітектури 

Головаш Богдан Едуардович, к.е.н., доцент доцент кафедри економічної 

теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва i архітектури 

Бухгалтерський облік в системі управління підприємством 

 

53. Олійник Яна Сергіївна, магістр кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва i архітектури 

Методика діагностики факторного впливу в контексті формування 

бізнес-стратегії будівельного підприємства в умовах конкуренції 
  

54. Омельяненко Оксана Павлівна, к.е.н, доцент кафедри економічної теорії, 

обліку і оподаткування КНУБА 

Особливості обліку, оподаткування та контролю заробітної плати 

в 2021 році. 
 

55. Омельяненко Марина Максимівна, аспірантка кафедри економічної 

теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

Куліков Петро Мусійович, д.е.н., професор, ректор Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Інноваційно-технологічні підходи до управління персоналу будівельних 

підприємств 

 

56. Орленко Ігор Миколайович, здобувач кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

Економічна поведінка будівельного підприємства у вимірах державно-

приватного партнерства: часово-просторовий аспект 

  

57. Павлишина Вікторія Олегівна, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Структурно-змістовне дослідження понятійної бази оціночної діяльності: 

Єврокоди та проблеми національної адаптації 
 

http://ufeb.kname.edu.ua/images/Files/Statti/Momot/4458-8873-1-SM.pdf
http://ufeb.kname.edu.ua/images/Files/Statti/Momot/4458-8873-1-SM.pdf
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58. Пелих Юрій Євгенович, магістр кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва i архітектури 

Аналітична та адміністративна нейтралізація загроз втрати економічної 

стабільності стейкхолдером в умовах ускладнення ресурсних обмежень 

проекту 

 

59. Петренко Ганна Сосоївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Імплементація прикладних модулів ВІМ-технології до побудови 

мультипроектної виробничої програми компанії-девелопера 

60. Петруха Сергій Валерійович, к.е.н., докторант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Методичний та прикладний інструментарій диверсифікації портфеля 

проектів компанії-девелопера 

  

61. Петруха Ніна Миколаївна, к.е.н., асистент кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Систематизація чинників макро- та мікросередовища в моделях 

вартісно-орієнтовного менеджменту підприємств підрядного 

будівництва 

 

62. Поколенко Вадим Олегович, д.т.н., професор, професор кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного університету 

будівництві і архітектури 

Приходько Дмитро Олександрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного університету 

будівництві і архітектури 

Горбач Максим Володимирович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництві і архітектури 

Малихін Михайло Олександрович, асистент кафедри організації та 

управління будівництвом Київського національного університету 

будівництві і архітектури 

Методика створення комплексної тривимірної моделі інженерної 

інфраструктури 
 

63. Постолатій Марія Олександрівна, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Сучасні інструменти та програмні продукти діагностики формування 

фінансово-інвестиційного забезпечення підприємств будівельної галузі 
 

64. Предун Костянтин Миронович, д.е.н., доцент, професор Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Інновації у виборі бізнес-індикаторів розробки виробничої програми 

девелопера як провідного стейкхолдера підрядного будівництва 
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65. Пристайло Ольга Петрівна, дипломник кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів та вибір ефективних 

інвестиційних проектів: проблеми та перспективи обліково-

аналітичного забезпечення діагностичних процедур 

 

66. Ревунов Олександр Миколайович, здобувач кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Формування аналітичного інструментарію інвестиційної безпеки 

будівельного підприємства: вартісно-орієнтовний підхід 

  

67. Рижакова Ганна Сергіївна, аспірант кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

Інноваційні основи економічного моніторингу процесу управління 

реальними інвестиціями 
 

68. Рижакова Галина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

Побудова кваліметричної функції зв’язку результатів впровадження 

проектів з ресурсовіддачею та маневреністю використання активів 

девелоперської компанії 
 

69. Рижакова Галина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного університету 

будівництві і архітектури 

Ровенський Антон Євгенійович, аспірант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництві і архітектури 

Максим’юк Юлія Сергіївна, аспірант кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництві і архітектури 

Методика вибору пріоритетних виробничих процесів  реінжинірингу 

будівельних підприємств 

 

70. Рижаков Дмитро Андрійович, д.е.н., професор кафедри менеджменту в 

будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури 

Особливості атрибуції будівельних проектів в господарському портфелі 

девелоперської компанії: від постановки задачі до економіко-

математичного моделювання 

 

71. Роговченко Вікторія Сергіївна, аспірант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури 

Адаптація інструментарію фінансування довгострокових інвестиційних 

проектів: зміна парадигми та інноваційні рішення управління активами 

будівельної організації 
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72. Рябоконь Оксана Олегівна, студентка Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Зінченко Мирослава Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної 

теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

Основні характеристики та принципи фінансової звітності будівельних 

підприємств 

 

73. Савчук Тетяна Валеріївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

в будівництві Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

ФЕД мобільних будівельних структур: від постановки задачі до 

створення системного інструментарію 

 

74. Сергієнко Анна Олександрівна, студент ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Дворник Інна Володимирівна, к.е.н., старший викладач 

кафедри аграрної економіки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Шляхи активізації механізмів інноваційної діяльності аграрних 

підприємств 

 

75. Сотнікова Ірина Михайлівна, к.е.н., Інститут інноваційної освіти 

Київського національного університету будівництва i архітектури 

Формалізація виробничої програми девелопера як інноваційне рішення 

підвищення ефективності систем управління у кризових умовах 

  

76. Сотніков Дмитро Анатолійович, здобувач кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Сполучення вартісно-орієнтовного та сценарно-стохастичного підходів 

при формуванні мультипроектного бізнес-портфеля девелопера 

 

77. Смірнова З.А., магістр Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Державне фінансування неприбуткових організацій. 

 

78. Стадник Вікторія Павлівна, к.е.н., старший викладач кафедри 

менеджменту ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Економічна безпека як невід’ємна складова національної безпеки 

79. Сук Петро Леонідович., д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Розподіл витрат майбутніх періодів арифметичним і геометричним 

способами методу норми амортизації. 
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80. Трач Роман Володимирович, д.е.н., професор Київський національний 

університет будівництва і архітектури 

Компаративний аналіз використання податкового регулювання в 

системі конкурентних відносин підприємств інвестиційно-будівельного 

комплексу 
 

81. Хоменко Олександр Михайлович, к.е.н., доцент кафедри організації та 

управління будівництвом Київського національного університету будівництва 

і архітектури 

Удосконалення функціонально-економічного інструментарію 

діагностики підприємства за мінливих чинників макро- і 

мезосередовища в контексті інтеграційно-кластерних будівельних 

формувань 
 

82. Царук Наталія Георгіївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Специфіка відображення впливу пандемії у бухгалтерському обліку і 

фінансовій звітності аграрних підприємств 

83. Федоров Сергій Анатолійович, аспірант кафедри менеджменту в 
будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Обґрунтування вибору методів діагностики діяльності підприємств 

підрядного будівництва 
 

84. Федорова Яна Юріївна, аспірант кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва i архітектури 

Роль інноваційно-інвестиційних ресурсів у системі факторів ліквідності 

об’єктів будівництва 

 

85. Чернишев Денис Олегович, д.т.н., професор, перший проректор 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

Дружинін Максим Андрійович, к.е.н., Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Концептуальна структура системи управління будівельним 

підприємством на основі процесно-орієнтовних фукціоналів діагностики 

 

86. Чернявська Юлія Борисівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної 

теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва і архітектури  

Деякі проблеми інноваційного будівництва в агропромисловому 

комплексі України  
 

87. Чуприна Юрій Анатолійович, д.е.н., доцент, професор кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного університету 

будівництві і архітектури 
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Гуляєв Дмитро Андрійович, аспірант кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництві і архітектури 

Деркач Андрій Євгенійович, аспірант кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництві і архітектури 

Аналіз систем прийняття економіко-управлінських рішень щодо робіт та 

проектів, які пропонуються до складу бізнес-портфеля підприємства 

 

88. Чуприна Христина Миколаївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного університету 

будівництві і архітектури 

Анрійчук Вікторія Олегівна, аспірант кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництві і архітектури 

Сліпенчук Олександр Олександрович, аспірант кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництві і архітектури 

Компоненти загально методичного підґрунтя діяльності будівельного 

підприємства з урахуванням трансформаційних процесів 

 

89. Шаяхметова К.О., д.э.н., профессор АО «Финансовая академия», 

Казахстан, Нур-Султан,  

Усипбеков А.А., м.э.н., ст.преподаватель зав каф. «Финансы и таможенное 

дело» АО «Финансовая академия»,  

Ерназарова У.С., м.э.н., ст.преподаватель Академия Кайнар, Казахстан 

Алматы 

Школяренко Юлія Олександрівна, студентка Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Омельяненко Оксана Павлівна, к.е.н., доцент, кафедра економічної теорії, 

обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва 

і архітектури 

Облік та аудит довгострокових фінансових інвестицій в будівництві 
 

90. Шевчук Олена Михайлівна, с.н.с., Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Методологічні підходи до управління фінансовими потоками 

інвестиційних проектів 
 

91. Школяренко Юлія, студент Київського національного університету 

будівництва та архітектури 

Омельяненко О. П., к.е.н. доцент Київського національного університету 

будівництва та архітектури 

Облік та аудит довгострокових фінансових інвеститій 
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92. Шовкова Наталія Леонідівна, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Формалізовані інструменти розрахунку рівня економічної стабільності 

будівельних підприємств в процесі виконання комплексу будівельних та 

спеціальних робіт 
 

93. Шпаков Андрій Васильович, к.т.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

в будівництві Київського національного університету будівництва i 

архітектури 

Шляхи подолання опору змінам при реалізації проектів девелопменту 

сільських територій 

  

94. Шпакова Ганна Валентинівна, д.е.н, доцент, професор кафедри 

будівельних технологій Київського національного університету будівництва i 

архітектури 

Вектори формування потенціалу збалансованого сталого економічного 

розвитку агропромислового комплексу 

  

95. Ющенко Анастасія Олександрівна, магістр кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури 

Пошук та вибір раціональної науково- методичної основи 

упорядкування мультипроектної виробничої програми компанії-

девелопера 

 

96. Якимчук Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент, Київський національний 

університет будівництва і архітектури 

Демочані Олена Едуардівна, аспірант кафедри менеджменту в будівництві 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

Функціонально-економічна діагностика як інноваційне рішення 

підвищення ефективності систем управління підприємств у кризових 

умовах 

 

 

 

 

 

Обговорення доповідей 
 

Прийняття рішень напряму № 1 

Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки, 

фінансів та оподаткування в аграрному секторі. 
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НАПРЯМ 2 

Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті: 

інструменти і механізми в сучасному розвитку. 

 

Керівники секції:  

Сидорович 

Олександр Сергійович 

д.іст.н., доцент, завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Литовченко 

Віктор Петрович 

к.ф.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних  

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

 

ДОПОВІДІ 

1. Ming Hong – PhD student Department of Psychology of Lingnan Normal 

University & key Laboratory of Psychological Assessment and Rehabilitation for 

Exceptional Children, Zhanjiang, Guangdong, China Institute of Psychology, 

Belarusian State Pedagogical University, Minsk, Belarus,  

Guangdong Provincial Key Laboratory of Development and Education for Special 

Needs Children, Zhanjiang, Guangdong, China 

Jianhong Zheng – PhD, associate professor, Professor Department of Psychology of 

Lingnan Normal University & key Laboratory of Psychological Assessment and 

Rehabilitation for Exceptional Children, Zhanjiang, Guangdong, China 

Guangdong Provincial Key Laboratory of Development and Education for Special 

Needs Children, Zhanjiang, Guangdong  

Dmitry G. Dyakov – PhD, associate professor, professor Institute of Psychology, 

Belarusian State Pedagogical University, Minsk, Belaru 

The influence of self-identity on social support, loneliness, and internet 

addiction among chinese college students 

 

Kempińska Urszula – Ph.D., Assistant Professor, Pedagog Institute Cuiavian 

College KSW, m. Wloclawek, Poland 

Korzystanie z pornografii internetowej w dobie COVID- 19 
 

2. Zhizhko Elena Anatolievna, PhD and Dr. hab., Professor, Professor of the 

Autonomous University of Zacatecas, Mexico 

Beltrán Gali-Aleksandra, EDD (Pedagogic), Associate Professor, Department of 

Geophysics, Technologic University of Durango, Mexico 

Mental health of teachers in times of Covid19 
 

3. Безпала Ольга Василівна, к.геогр.н. старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 
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Ключові компетенції у навчанні 21 століття 
 

4. Бондаренко Наталія Петрівна, аспірантка кафедри філософії Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Чорноморденко Іван Васильович д.філ.н, професор, завідувач кафедри 

філософії Київського національного університету будівництва і архітектури 

Методика раннього розвитку в системі дошкільної освіти Японії. 
 

5. Дружкін Єгор Сергійович, студент Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Корчова Галина Леонідівна, к.пед.н, доцент, доцент кафедри професійної 

освіти Київського національного університету будівництва і архітектури 

Особливості викладання шкільної інформатики в різних країнах світу 
 

6. Іванова Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування, Київський національний 

університет будівництва і архітектури 

Інноваційні методи навчання креативному мисленню 
 

7. Калениченко Руслан Арсенович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри 

професійної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Долгополов Сергій Юрійович, студент Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Діагностичні елементи розвитку пізнавальних процесів штучним 

емоційним інтелектом 

 

8. Калениченко Руслан Арсенович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри 

професійної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Дружкін Єгор Сергійович, студент Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

Принципи програмованого навчання 

  

9. Калениченко Руслан Арсенович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри 

професійної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Отрошко Поліна Анатоліївна, студентка Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Гендерні особливості тривожності у старшокласників 

  

10. Калениченко Руслан Арсенович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри 

професійної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури 
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Литовченко Олексій Вячеславович, студент Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Особливості педагогіки в роботі з підлітками 

  

11. Калениченко Руслан Арсенович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри 

професійної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Оленич Георгій Сергійович, студент Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

Вплив ЗМІ на соціалізацію підлітків 

  

12. Калениченко Руслан Арсенович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри 

професійної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Іванов Станіслав Михайлович, студент Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Особливості пізнавального розвитку особистості 
  

13. Корчова Галина Леонідівна, к.пед.н, доцент, доцент кафедри професійної 

освіти Київського національного університету будівництва і архітектури 

Впровадження соціальної практики як освітнього та виховного засобу у 

закладі вищої освіти 
 

14. Красильник Юрій Семенович, к.пед.н, доцент, доцент кафедри 

професійної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Онлайн-лекція як форма візуалізації навчального матеріалу 

 

15. Лапаєнко Світлана Володимирівна, к.пед.н, с.н.с., Завідувач сектору 

наукової інформаційно-бібліографічної діяльності відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-

педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського 

Довідкова література як засіб освітнього процесу 

 

16. Литовченко Віктор Петрович, к.філос.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Інформаційно-цифрова компетентність в умовах дистанційного навчання 
 

17. Мокан Н.І. аспірант кафедри філософії Київського національного 

університету будівництва і архітектури  

Чорноморденко І.В. д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

Аксіологічне осмислення діалогу культур 
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18. Отрошко Поліна Анатоліївна, студентка Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

Корчова Галина Леонідівна, к.пед.н, доцент, доцент кафедри професійної 

освіти Київського національного університету будівництва і архітектури 

Деякі особливості розвитку вищої системи освіти в Англії  

19. Руденко Микола Васильович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри 

професійної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Засоби та інструментарій організації освітнього процесу в умовах 

дистанційної форми навчання 

  

20. Савченко Марина В’ячеславівна, студентка кафедри інженерії та 

енергетики ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Хомич Вікторія Іванівна, к.ф.н., доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Психологічні та мовні особливості складання резюме для механіків 

21. Сергієнко Анна Олександрівна, студент ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Хомич Вікторія Іванівна, к.ф.н., доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Латинське походження термінів менеджерів 

 

22. Сердюк Владислава Віталіївна, студент ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Науковий керівник – Хомич Вікторія Іванівна, к.ф.н., доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Активні суфікси для творення термінів менеджерів 

 

23. Сидорович Олександр Сергійович, д.іст.н, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Деякі аспекти використання тестових технологій при викладанні 

гуманітарних дисциплін в сучасному ЗВО 

 

24. Спірідонов Микола Юрійович, аспірант кафедри філософії Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Чорноморденко І.В. д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії 

Київського національного університету будівництва і архітектури  

Ідеологія виборчого процесу в об’єднаних територіальних громадах 
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25. Фастовська Ольга Тихонівна, викладач циклової комісії 

фундаментальних дисциплін 

Ратайчук Павло Єгорович, викладач методист циклової комісії комп’ютерної 

інженерії та інформаційних технологій  

Куцевський Сергій Миколайович, старший викладач циклової комісії 

інженерії програмного забезпечення 

Мультимедіа як інструмент підвищення якості освітнього процесу 

26. Хомич Вікторія Іванівна, к.ф.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Фемінізми і професійна діяльність 
 

27. Хомич Лада Миколаївна, студентка Ніжинського обласного педагогічного 

ліцею Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя 

Науковий керівник – Потапенко М.В. к.і.н., доцент кафедри історії України  

Дружні стосунки Ігоря Качуровського з громадськими діячами Ніжина 
 

28. Шевченко Наталія Олександрівна, к.іст.н., заступник директора з 

виховної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський 

фаховий коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» 

Виховний процес у Ніжинському фаховому коледжі НУБіП України в 

умовах пандемії 
 

29. JEAN-JACQUES HERVE – Board Member for agricultural issues at Credit 

Agricole Bank in Ukraine, France 

The Ukrainian breadbasket and EU markets 
 

30. JUDITH FEICHTINGER – PhD candidate, Doctoral School Sustainable 

Development, University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), 

Vienna, Austria 

DORIS SCHNEPF – PhD candidate Institute for Advanced Studies (IHS), Vienna, 

Austria 

New Principles of Integrated Water Managementfrom an International 

Perspective: Analysing Transdisciplinary Stakeholder Processes and 

Institutional Change 

 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень напряму № 2 

Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті: 

інструменти і механізми в сучасному розвитку. 
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НАПРЯМ 3 

Транспортні технології та логістика у сучасному АПК України 

 

Керівники секції:  

Білокобила 

Євген Юрійович 

к.т.н., доцент, завідувач кафедри транспортних 

технологій ВП НУБіП України  «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Фришев 

Сергій Георгійович 

д.т.н., професор, завідквач кафедри агроінженерії 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут 

ДОПОВІДІ 

1. Бланчук Тетяна, ассистент кафедри транспортних технологій 

Відокремленого структурного підрозділу "Ладижинський фаховий коледж 

Вінницького НАУ" 

Аналіз використання СУБД в транспортних системах з відкритим 

доступом 

2. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Бєльдюгін Є.О. студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Пошук шляхів підвищення ефективності використанні сучасних методів 

агрологістики.  
 

3. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Бєльдюгін Є.О. студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Основні напрямки захисту автомобільних перевізників від 

необґрунтованої відповідальності в країнах єс 
 

4. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Василенко А.М., студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Особливості визначення статей витрат при виконанні міжнародних 

автоперевезень.  
 

5. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Василенко А.М., студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Витрати палива на міжнародних автомобільних перевезеннях 
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6. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Долінська А.О. студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Управління транспортним забезпеченням логістики при автомобільних 

перевезеннях вантажів АПК.  

7. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Долінська А.О. студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Планування транспортних процесів та узгодження тривалості роботи на 

міжнародних автоперевезеннях 
 

8. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Кумейко А.Г. студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Захист прав транспортних організацій при виконанні ними міжнародних 

перевезень на території іноземних країн.  

9. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Кумейко А.Г. студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Ефективність перевезення продукції при використанні сучасних 

методів логістики 
 

10. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Нєдосєка Г.С. студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Розрахунок базових статей витрат при виконанні  міжнародних 

перевезеннях вантажів автомобільним транспортом.  

11. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Нєдосєка Г.С. студент Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Ефективність пакетування товарної продукції апк для її якісного 

транспортування 
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12. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Паламарчук І.С. студент  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

Узгодження тривалості роботи і відпочинку екіпажів транспортних 

засобів і транспортних процесів при автоперевезеннях у міжнародному 

сполученні.  

13. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Паламарчук І.С. студент  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

Визначення витрат пального при виконанні міжнародних автоперевезень 
 

14. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Синчуков В.О., студент  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Ефективність транспортування продукції АПК та управління якістю 

перевезень окремих груп вантажів.  
 

15. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Синчуков В.О., студент  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Шляхи удосконалення оперативного управління рухомим складом за 

техніко-економічними критеріями 
 

16. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Степанов Н.О. студент  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Оперативне управління та шляхи удосконалення рухомим складом за 

критеріями техніко-економічних показників.  

17. Бондарєв С.І., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

Степанов Н.О. студент  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Логістичні аспекти управління автотранспортом при міжнародних 

автоперевезеннях  
 

18. Жигулін О. А., д.е.н, доцент ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут», 

Линник Б. М., студент кафедри транспортних технологій ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут», 
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Христюк В. В., студенти ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут», 

Конкурентоспроможність автомобільного транспорту в умовах 

глобальної кризи 
 

19. Загурський О.М.,  д.т.н., професор кафедри транспортних технологій та 

засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Модельоцінки ризику транспортування швидкопсувної харчової 

продукції.  
 

20. Загурський О.М., д.т.н., професор кафедри транспортних технологій та 

засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Оцінка інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств.  

21. Загурський О.М., д.т.н., професор кафедри транспортних технологій та 

засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Сучасні підходи до методики аналізу конкурентоспроможності 

транспортних послуг 
 

22. Козаченко Наталья Віталіївна,  асистент кафедри транспортних 

технологійВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 

Козаченко Вадим Олександрович, студент ВСП «Ніжинський фаховий 

коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 

України» 

Методи безпечного перевезення пасажирів на автомобільному транспорті 

 

23. Савченко Лілія Анатоліївна, к.т.н, доцент кафедри транспортних 

технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Махмудов Ілхом Ісакович, к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Транспортно-логістични методи інформаційних моделей управління 

послугами в транспорті. 
 

24. Савченко Лілія Анатоліївна, к.т.н, доцент кафедри транспортних 

технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Козаченко Вадим Олександрович, студент ВСП «Ніжинський фаховий 

коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 

України» 

Засобі для перевезення швидкопсувних вантажів 
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25. Савченко Лілія Анатоліївна, к.т.н, доцент кафедри транспортних 

технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Запорожець С.М. студент ВП НУБіП Украіни «Ніжинський агротехнічний 

інститут»  

Математичне моделювання системи доставки вантажів в умовах 

сучасних тенденцій 
 

26. Савченко Лілія Анатоліївна, к.т.н, доцент кафедри транспортних 

технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Разработка логистической системы доставки грузов в условиях 

сельскохозяйственных предприятий. 
 

27. Савченко Лілія Анатоліївна, к.т.н, доцент кафедри транспортних 

технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Використання економіко-математичної моделі при 

впровадженні логістики на пасажирському транспорті. 

 

28. Савченко Лілія Анатоліївна, к.т.н, доцент кафедри транспортних 

технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Махмудов Ілхом Ісакович, к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Удосконалення системи управління витратами автомобільного палива на 

прикладі Великоснітинського НДГ. 
 

29.  Савченко Лілія Анатоліївна, к.т.н, доцент кафедри транспортних 

технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Махмудов Ілхом Ісакович, к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Методологічні основи розрахунку тарифів на 

послуги пасажирського автомобільного транспорту. 
 

30. Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та 

засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Білокобила Євген Юрійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри транспортних 

ВП НУБіП Украіни «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Системи управління якості транспортних послуг та її удосконалення  
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31. Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та 

засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та 

інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України 

Критерії эфективності перевезення зерна.  
 

32. Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та 

інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України 

Визначення потреби в навантажувально-розвантажувальних і 

транспортних засобах під час збирання цукрових буряків.  
 

33. Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та 

інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України, 

Грицюк В.В., студент механіко-технологічного факультету 

Технологічні і технічні рішення щодо підвищення ефективності 

навантажувально-розвантажувальних і транспортних операцій під час 

збирання зернових культур. 
 

34. Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та 

інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України 

Запорожець С.М.  студент кафедри транспортних технологій ВП НУБіП 

України   " НАТІ" 

Дослідження транспортного обслуговування збирання зернових культур 

в сільськогосподарських підприємствах.  

35. Панченко Михайло Іванович, к.т.н., доцент кафедри транспортних 

технологій ВП НУБіП Украіни «Ніжинський агротехнічний інститут»  

Аналіз пасажирських перевезень 
 

36. Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та 

засобів у АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Запорожець С.М. студент ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Розвиток автомобільного транспорту в Україні 

37. Шейко Надія Володимирівна., к.і.н., доцент, ВП НУБіП України 

"Ніжинський агротехнічний інститут" 

Савченко Марина, студентка ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний 

інститут" 

Транспортування тваринницької продукції 
 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень напряму № 3 

Транспортні технології та логістика у сучасному АПК України 
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НАПРЯМ 4 

Інноваційні технології виробництва та переробки с.-г. продукції 

 

Керівники секції:  

Семеніхін 

Андрій Вікторович 

к.б.н., доцент, завідувач кафедри життєдіяльності та 

природокористування ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Гопка 

Борис Максимович 

к.с.г.н., професор кафедри аграрної економіки 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

 

ДОПОВІДІ 

 

1. Бондаренко Владислава Вікторівна, к.с.-г.н., старший викладач кафедри 

ветеринарії, гігієни та розведення тварин Вінницького національного 

аграрного університету  

Виробництво високоякісної продукції свинарства за використання БВМД 

у раціонах тварин 

 

2. Буравська Надія Віктрторівна, студентка ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 

Брюхачова Інна Дмитрівна, к.с.-г.н., старший викладач кафедри 

менеджменту ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Інноваційні аспекти виробництва продукції тваринництва 
 

3. Гопка Борис Максимович, к.с.-г.н, професор кафедри аграрної економіки 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Розвиток галузі конярства в Україні 
 

4. Камолов Насимджон Шарифбоевич, д.б.н., професор, профессор кафедры 

технологии пищевых продуктов Худжандский политехнический институт 

Таджикского технического университета имени М. Осими 

Стратегия внедрения и развития отрасль яководства в условиях 

Северного Таджикистана 
 

5. Міщенко Іван Петрович, к.вет.н., старший викладач кафедри аграрної 

економіки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

«Інноваційні технології у тваринництві»,  
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6. Себа Микола Васильович, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри генетики, 

розведення та біотехнолгії тварин Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

Дослідження впливу біологічно активних речовин на інволюцію матки 

корів 

 

7. Семеніхін Андрій Вікторович., к.б.н., доцент кафедри життєдіяльності та 

природокористування ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Кулик Василь Петрович, к.т.н., декан факультету агротехнологій та 

економіки   ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Біотехнологічна регуляція родючості грунтів на основі застосування 

мікробіологічних добрив Екстракону та поліміксобактеріну. 

 

8. Хоменко Марина Олександрівна, к.с.-г.н., асистент кафедри генетики, 

розведення та біотехнолгії тварин Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

Вплив нанокарбоксилатів на гематологічні показники крові корів 

 

9. Шевяков Юрій Михайлович, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри аграрної 

економіки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Роль науково обґрунтованих сівозмін у підвищенні родючості ґрунтів 
 

10. Чайка Анна Олегівна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Брюхачова Інна Дмитрівна, к.с.-г.н., старший викладач кафедри 

менеджменту ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Розвиток тваринництва в Україні: проблеми та перспективи 

 

11. Ярош Ю.М., к.с.-г.н., викладач вищої категорії, викладач-методист 

Кобижчанської ЗЗСЩ I-III ступенів 

Сірка – один з головних елементів управляння врожаєм 

 

 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень напряму № 4 

Інноваційні технології виробництва та переробки с.-г. продукції 





УДК 636.084.1 : 087.7 

 

Виробництво високоякісної продукції свинарства за використання БВМД 

у раціонах тварин 

Владислава Вікторівна Бондаренко, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 
За останні роки в годівлі тварин застосовується велика кількість кормових 

добавок і препаратів, що містять в собі білки, амінокислоти, мінеральні 

речовини, вітаміни та інші біологічно активні речовини. Вони 
використовуються для збалансування раціонів за відсутності окремих елементів 

живлення, поліпшення поїдання основних кормів та збільшення перетравності і 

використання поживних речовин раціонів [2].   

У випадку наявності власної кормової бази або при можливості 
самостійного придбання сировинних компонентів для виготовлення кормів 

безпосередньо в господарстві, повноцінні комбікорми можливо отримати, 

використовуючи БВМД для свиней з різним процентом введення: від 5% до 
25% [3].  

Численні фірми розробляють і пропонують велику кількість добавок до 

раціонів різних видів та вікових груп тварин [1]. Аналізуючи матеріали про 

використання БВМД в годівля молодняку свиней можна сказати, що над 
питанням використання добавок працюють багато вчених, проте, з додаванням 

та поєднанням в одній добавці клітин крові та жирних кислот даних не 

зустрічається. Тому було розроблено БВМД «Мінактивіт» з включенням 
комплексного препарату «Біло-актив», у складі якого міститься суміш 

алюмосилікатів, кальцію, евкаліпту та жирних кислот (капронова, каприлова, 

капринова та  лауринова) та борошно свинячої крові, яке є ідеальним джерелом 

протеїну. Для практичного використання цієї БВМД необхідне наукове 
обґрунтування. 

Дослідження проведені в умовах племферми дослідного господарства 

"Артеміда" Калинівського району, Вінницької області на двох групах-аналогах 
молодняку свиней великої білої породи, по 10 голів в кожній - контрольна та 

дослідна. Поросят відлучали у 28-добовому віці. При постановці на дослід жива 

маса тварин становила 14,5 кг і вирощували їх до живої маси 100-110 кг. 

В основний період досліду тварини контрольної групи отримували раціон з 
БВМД, а дослідної – в складі зернового раціону БВМД стартер «Мінактивіт» з 

розрахунку 250 кг/т. Тривалість згодовування добавки в такій кількості 

становила 33 доби. При досягненні живої маси 30 кг, тварини отримували 

БВМД гроуер «Мінактивіт» у кількості 150 кг/т. Тривалість згодовування 
становила 50 діб. З 60 кг дослідна група вже отримувала БВМД фінішер 

«Мінактивіт» у кількості 100 кг/т. Основний період досліду тривав 145 діб. 

Дослідження показали, що згодовування молодняку свиней БВМД 
«Мінактивіт» має позитивний продуктивний ефект. Також необхідно 



відзначити, що тварини дослідної групи відрізнялися більшою активністю і 

краще споживали корми. 

Порівнюючи середньодобові прирости свиней контрольної та дослідної 

груп, можна стверджувати, що додатково введена БВМД «Мінактивіт» 
збільшує їх на 95 г, що на 15,68 % (P<0,001) більше від контрольного рівня. 

Збільшення живої маси на кінець основного періоду становило 13,55 кг, або на 

13,23 %.  

Дані про вміст ЕКО по періодам росту свідчать про те, що тварини були 
достатньо забезпечені енергією, а також іншими поживними та біологічно 

активними речовинами. Так, витрати корму на 1 кг приросту у тварин дослідної 

групи менші на 0,73 ЕКО, або на 13,57 %, порівняно до контролю. 
Процес приготування до згодовування БВМД досить простий та зручний 

для тваринників. Адже, використовується власне зерно, яким згодовують 

тварин постійно та додають лише до зерносуміші рекомендовану кількість 

добавки.     

Висновок 

Згодовування молодняку свиней, що вирощується на м'ясо, нової БВМД 

«Мінактивіт» сприяє збільшенню середньодобових приростів на 95 г, або на 

15,68%, при їх рівні 701 г у тварин дослідної групи і 606 г у контролі.  
Споживання в раціоні молодняку свиней БВМД «Мінактивіт» зумовлює  

зменшення витрат корму на 1 кг приросту на 0,73 ЕКО, або на 13,57 %. 
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