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ДВНЗ "Ужгородський національний університет" 
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Національна академія Національної гвардії України 
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Моторного 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету – МИХАЙЛОВ В.М., проректор з наукової роботи 

Державного біотехнологічного університету, д-р техн. наук, професор; 

 

Заступники голови оргкомітету: 

ЛАРІНА Т.Ф., декан факультету економічних відносин та фінансів 

Державного біотехнологічного університету, д-р екон. наук, професор; 

ОНЕГІНА В.М., професор кафедри глобальної економіки Державного 

біотехнологічного університету, д-р екон. наук, професор. 

 

Члени оргкомітету: 

КРАВЧЕНКО О.М., завідувач кафедри глобальної економіки Державного 

біотехнологічного університету, д-р екон. наук, доцент; 

ЛОМОВСЬКИХ Л.А., професор кафедри глобальної економіки Державного 

біотехнологічного університету, д-р екон. наук, професор; 

АНТОЩЕНКОВА В.В., доц. кафедри глобальної економіки Державного 

біотехнологічного університету, д-р екон. наук, доцент; 

ПАЩЕНКО Ю.В., доцент кафедри глобальної економіки Державного 

біотехнологічного університету, канд. екон. наук, доцент; 

БАБАН Т.О., доцент кафедри глобальної економіки Державного 

біотехнологічного університету, канд. екон. наук, доцент; 

ФІЛІМОНОВ Ю.Л., доцент кафедри глобальної економіки Державного 

біотехнологічного університету, канд. екон. наук, доцент; 

ЯКОВЛЕВА В.П., керівник відділу організації наукової роботи з науково-

педагогічним персоналом та здобувачами освіти Державного біотехнологічного 

університету; 

МАНДИЧ О.В., голова ради молодих учених Державного біотехнологічного 

університету, д-р екон. наук, професор. 
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МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ У СКЛАДІ: 

 

ДІБРОВА А.Д., д-р екон. наук, професор, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України;  

ДАРР Д., Ph.D., професор, Рейн-Ваальський університет прикладних наук 

(Німеччина); 

РЕНБІЛАС Р., Ph.D., професор, університет «Вища школа бізнесу» 

(м. Домброва Гурніча, Республіка Польща);  

ВІТКОВСЬКИЙ Ю.П., д-р екон. наук, професор, Державний біотехнологічний 

університет (Харків, Україна);  

ЄСЕНГАЗІЄВА С.К., канд. екон. наук., професор, Казахський національний 

аграрний дослідний університет (Республіка Казахстан);  

ГОТРА В.В., д-р екон. наук, професор, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» (Україна);  

ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Л.М., д-р екон. наук, професор, Київський 

національний університет технологій та дизайну (Україна);  

КЮРЧЕВ С.В., д-р техн. наук, професор, Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (Україна); 

АНІСІМОВА О.В., канд. екон. наук, доцент, Національний науковий центр 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (Харків, 

Україна).  
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

3- 4 листопада 2022 р. 

 

Доступ учасників до роботи конференції буде здійснюватися 

з використанням платформи Google Meet 

 

3 листопада 2022 р. 

(посилання на зустріч  https://meet.google.com/dhj-knha-dfj) 

 

З 10.00 до 10.30 Урочисте відкриття конференції 

З 10.30 до 12.00 Пленарне засідання (частина 1) 

З 12.00 до 13.00 Перерва 

З 13.00 до 15.00 Пленарне засідання (частина 2) 

  

4 листопада 2022 р. 

 

З 10.00 до 12.00 Робота у секціях (посилання на зустріч у розрізі секцій) 

З 12.30  Підведення підсумків роботи конференції 

(посилання на зустріч https://meet.google.com/dhj-knha-dfj) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв 

Обговорення питань доповіді – до 10 хв 

Доповіді на секціях – до 10 хв 

Обговорення питань доповіді – до 5 хв 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

https://meet.google.com/dhj-knha-dfj
https://meet.google.com/dhj-knha-dfj
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 10-00  

 

Інформація Голови організаційного комітету конференціїї, проректора з 

наукової роботи Державного біотехнологічного університету, д-ра техн. наук, 

професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної 

премії України МИХАЙЛОВА Валерія Михайловича 

 

Вітальне слово 

 

КУДРЯШОВ 

Андрій Ігорович 

в.о. ректора Державного біотехнологічного 

університету, канд. техн. наук 

 

КЮРЧЕВ Сергій 

Володимирович 

ректор Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного, д-р техн. наук, 

професор 

 

РЕНБІЛАС Рафал проректор із питань співпраці з іноземними ЗВО 

університету «Вища школа бізнесу» (м. Домброва 

Гурніча, Республіка Польща), Ph.D., професор 

ДІБРОВА Анатолій 

Дмитрович 

декан економічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України, д-р екон. наук, професор 

 

СЕРЖАНОВ 

Віталій Вікторович 

декан економічного факультету ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», д-р екон. наук, доцент 

 

ЛАРІНА Тетяна 

Федорівна 

декан факультету економічних відносин та фінансів 

Державного біотехнологічного університету, д-р екон. 

наук, професор 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ (чатина 1) 10.30 – 12.00 

 

Модератор:  

КРАВЧЕНКО Ольга Михайлівна – д-р екон. наук, завідувачка кафедри 

глобальної економіки Державного біотехнологічного університету, доцент 

 

Спікери: 

 

1. ВДОВЕНКО Наталія Михайлівна, д-р екон. наук, професор, завідувач 

кафедри глобальної економіки, Заслужений працівник сільського господарства 

України, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Концептуальні засади розвитку галузей аграрного сектору 

економіки в глобальному конкурентному світі 

2. Saule K. YESSENGAZIYEVA, Candidate of Economic Sciences, Professor, Head 

of the Department "Management and Organization of Agribusiness" named after 

Kh.D. Churin, Kazakh National Agrarian Research University, Kazakhstan 

Development of Agri-Industrial Complex of the Republic of Kazahstan 

3. ГАНУЩАК-ЄФИМЕНКО Людмила Михайлівна, д-р екон. наук, професор, 

проректор з наукової та інноваційної діяльності, Київський національний 

університету технологій та дизайну, Україна 

Формування моделі підприємницької інноваційної екосистеми 

закладів вищої освіти 

 

4. SOFIULLAH Md, M.Sc. Economics and Finance, Scientific Research Associate, 

Business Administration; DARR Dietrich, PhD, Professor of Agribusiness; 

Spokesperson of the Sustainable Food Systems Research Centre, GOMES Vale 

Eleydiane, PhD, Scientific Research Associate, Agribusiness, Rhine-Waal University 

of Applied Sciences, Kleve, Germany 

Does entrepreneurial intention develop by classroom example? An 

experiment for teaching entrepreneurship in higher education 

 

5. ОНЕГІНА Вікторія Михайлівна, д-р екон. наук, професор кафедри 

глобальної економіки, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Концептуальні основи інноваційної екосистеми університету 

 



9 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ (чатина 2) 13.00 – 15.00 

 

Модератор:  

ОНЕГІНА Вікторія Михайлівна – д-р екон. наук, професор кафедри 

глобальної економіки Державного біотехнологічного університету, професор 

 

Спікери: 

1. ГОТРА Вікторія Вікторівна, д-р екон. наук, професор кафедри економіки і 

підприємництва, Ужгородський національний університет, Україна 

Вплив повномасштабної війни на АПК України: стан та мікротренди 

 

2. ЛЕГЕЗА Дарія Георгіївна, д-р екон. наук, завідувач кафедри маркетингу, 

Таврійський державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного, Україна 

Підготовка фахівців як ключовий фактор запровадження інновацій у 

галузі машинобудування 

3. ГЛЯНЬ Тетяна Іванівна, заступник генерального директора ПСП імені 

Фрунзе, ГЛЯНЬ Іван Данилович, генеральний директор ПСП імені Фрунзе 

Зачепилівського району Харківської області 

Сільське господарство під час війни: проблеми виробництва та збуту 

продукції 

4. АНТОЩЕНКОВА Віталіна Володимирівна, д-р екон. наук, доцент, 

Державний біотехнологічний уніеврситет, Україна 

Основи глобальної продовольчої безпеки 

5. КРАВЧЕНКО Ольга Михайлівна, д-р екон. наук, завідувач кафедри 

глобальної економіки, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Наскрізна змістова лінія "Підприємливість і фінансова грамотність" 

як складова сучасного економічного простору 

6. Amit Kumar Goel Ph.D. docent, Integral University, Lucknow, India; 

Marchenko М., Iefremov А. higher education Ph.D., State Biotechnological 

University, Ukraine 

Digitalization of economic planning of competitive marketing activities in 

the conditions of globalization 
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СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Модератор: 

ФІЛІМОНОВ Юрій Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри глобальної 

економіки Державного біотехнологічного університету, доцент 

(посилання на зустріч: https://meet.google.com/qvx-oqok-obd) 

 

Спікери: 

1. Kapiton A. M. doctor of pedagogical sciences, associate professor National 

University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine 

Organization of the company's work by means of ERP systems 

 

2. Kucher L., Doctor of Economic Sciences, Professor State Biotechnology 

University, Ukraine, Heldak M., Dr hab. inż., Professor Wroclaw University of 

Environmental and Life Sciences, Poland, Anisimova O., PhD of Economic Sciences, 

Associate Professor National Scientific Center “Institute for Soil Science and 

Agrochemistry Research named after O. N. Sokolovsky”, Ukraine 

Digital competitiveness of Ukraine and Poland 

 

3. Воронюк Є.В., викладач, Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця, Україна 

Безпекові компоненти підприємницької діяльності у глобальному 

економічному просторі 

 

4. Гончар МВ Журавльова ВВ здобувачі вищої освіти ступеня 

магістр, Державний біотехнологічний університет Україна 

Системний підхід до управління організацією  

 

5. Горященко Ю. Г. д-р екон. наук, доцент, Університет митної справи 

та фінансів, Україна 

Розвиток інноваційних систем в історичній ретроспективі 

 

6. Заїка О.В. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Сумський 

національний аграрний університет, Україна 

Управління розвитком підприємства 

 

7. Іщенко Н.О., Мазуріна Т.В., здобувачі вищої освіти ступеня магістр, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна 

Механізм досягнення сталого розвитку 

 

8. Коваль О. В., канд. екон. наук, доцент, Вінницький національний 

аграрний університет, Україна 

Діджиталізація як вектор сучасного розвитку бізнес-процесів 

https://meet.google.com/qvx-oqok-obd
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9. Колісник ВВ Єна НМ здобувачі вищої освіти ступеня магістр, 

Державний біотехнологічний університет Україна 

Методологічні основи адміністративного менеджменту 
 

10. Коптєва Г.М. д-р екон. наук, професор, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Україна 

Аналіз рейтингового оцінювання розвитку інноваційної діяльності 

України 
 

11. Курганська М.Г., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Діагностика структурних галузевих трансформацій сільського 

господарства в Україні 
 

12. Куценко І.В., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Національний 

університет біоресурсів та природокористування України, Україна 

Окремі аспекти дослідження впливу глобалізації на економічний 

розвиток аграрного сектору України 
 

13. Морозова Г.С. кандидат екон. наук, доцент, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Інноваційний розвиток аграрного сектору: концепція, напрями та 

оцінка ефективності 
 

14. Нікiтiнa К.С., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна 

Глобальні передумови формування «зеленої логістики» 
 

15. Писарчук О.В. канд. екон. наук, доцент, Шевченко Д.О. здобувач 

вищої освіти ступеня бакалавр, Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця, Україна 

Вплив глобалізації на доступність товарів 
 

16. Сорокотяга М.С., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Державний біотехнологічний університет, Україна 

Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах 

диверсифікації 
 

17. Філіпчук А.А. Руденко Р.Ф. здобувачі вищої освіти ступеня магістр, 

Державний біотехнологічний університет, Україна 

Психологічні особливості управлінської діяльності 
 

18. Ханова О.В., канд. геогр .наук, доцент, Данилевич О.Я., здобувач 

вищої освіти ступеня магістр, Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна, Україна 

Інноваційні принципи розвитку міжнародної логістики 
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СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА 

 МІКРО-, МЕЗО-, МАКРОРІВНЯХ  

 
Модератор:  

ФІЛІМОНОВ Юрій Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри глобальної 

економіки Державного біотехнологічного університету, доцент 

(посилання на зустріч: https://meet.google.com/qvx-oqok-obd) 

 

Спікери: 

1. Hanushchak-Yefimenko L., Doctor of Economics, Professor, Yershova O. 

PhD in Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine 

Business incubator as an organizational structure for supporting 

innovative entrepreneurship 

 

2. Havrylenko Ya., Mykolaenko M., applicants of the second (master's) level 

of higher education State Biotechnological University, Ukraine 

Professional career as an object of research 

 

3. Nasho Elda Ah-Pine, PhD, Dr Associate Professor ESC Clermont 

BS/CleRMA (Université Clermont Auvergne), France 

Teaching on responsible innovation: engaged scholarship and social 

innovation serving environmental protection 

 

4. Serhiienko S. Specialist of the educational and methodological department 

of distance learning technologies of the Center for Information Technologies in 

Education of the Institute of Postgraduate Education, National Technical University 

of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine 

Safety innovative strategy for the development of agrarian enterprises: 

management aspect 

 

5. Shvedun V., Dr. of Sciences (Public Administration), Full Professor 

National University of Civil Defence of Ukraine, Ukraine 

The global trends of systematization of knowledge on the development of 

innovation of socio-economic systems 

 

6. Zaika S.О., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kharchevnikova L. S., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor State 

Biotechnological University, Ukraine 

The role of innovations in the development of tourism 

 

7. Баєва Д.В. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Роль ефективності молочного скотарства в продовольчому 

забезпеченні країни 

 

https://meet.google.com/qvx-oqok-obd
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8. Батюк Л.А., канд. екон. наук, доцент, Тоберт М.Ю., здобувач вищої 

освіти ступеня магістр, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Деякі аспекти міжнародного досвіду державної підтримки 

впровадження цифрових технологій в аграрний сектор 

 

9. Бережний Є.В. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Інноваційні технології у логістиці як фактор підвищення 

ефективності 

 

10. Божко І.О. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Формування інноваційної стратегії енергорозподільчого 

підприємства 

 

11. Бойко Я.М. канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», Україна 

Розвиток ІТ-сфери: нові можливості для західного регіону 

 

12. Вергал К.Ю., канд. екон. наук, доцент, Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна 

Теоретичні аспекти розвитку цифрової економіки 

 

13. Внукова Н.М. д-р екон. наук, професор, НДІ правового забезпечення 

інноваційного розвитку НАПрНУ, Україна 

Розвиток інноваційних систем Індустрії 4.0 в умовах глобалізації 

 

14. Вʼюник І.М. здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Державний біотехнологічний університет, Україна 

Інноваційний потенціал підприємства як фактор забезпечення 

конкурентоспроможності 

 

15. Гіржева О.М. д-р екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Роль інноваційного менеджменту в системі управління 

підприємством 

 

16. Грідін О.В., канд. екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Особливості та передумови застосування методу розгортання 

(структурування) функції якості (Quality Function Deployment – QFD) в 

операційній діяльності підприємства 
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17. Гуторова О.О., канд. екон. наук, доцент, Купріянова Т.В., здобувач 

вищої освіти ступеня магістр, Державний біотехнологічний університет, 

Україна 

Державна політика формування інноваційно-інвестиційного 

потенціалу розвитку національної економіки 

 

18. Деділова Т.В., канд. екон. наук, доцент, Обозна М.Д., здобувач вищої 

освіти ступеня магістр, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет, Україна 

Корпоративна соціальна відповідальність – частина концепції 

розвитку підприємства 

 

19. Дем’яненко Т.І., канд. екон. наук, доцент, Лісна А.В., здобувач вищої 

освіти ступеня бакалавр, Українська інженерно-педагогічна академія, Україна 

Формування системи контролінгу на підприємстві 

 

20. Євченко В.В. канд. екон. наук, доцент, Українська інженерно-

педагогічна академія, Україна 

Аспекти вдосконалення методів управління інноваційними 

проєктами в умовах цифровізації економіки 

 

21. Єфремова Н.О. канд. екон. наук, доцент, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Державне управління веденням конкурентоспроможного агробізнесу 

в умовах глобалізації 

 

22. Журавель Р.О., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Уманський національний університет садівництва, Україна 

Добровільне страхування ризиків у діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

 

23. Зеленський М.С. здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Державний біотехнологічний університет, Україна 

Оцінка тіньової економіки в умовах глобалізації 

 

24. Кабанячий В.В., д-р техн. наук, професор, Легеза М.А., здобувач 

вищої освіти ступеня бакалавр, Національний технічний університет України, 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

Роль авіації у сучасному розвитку економіки України 

 

25. Кащена Н.Б. д-р екон, наук, професор, Чміль Є.О. здобувач вищої 

освіти ступеня доктора філософії, Державний біотехнологічний університет, 

Україна 

Виклики та сучасні тренди інноваційного розвитку підприємств 
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26. Кравченко Ю.М., канд. екон. наук, Крижній Н.М., здобувач вищої 

освіти другого ступеня, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Економічна сутність необоротних активів 

 

27. Кюрчев В.М., д-р техн. наук, проф, член-кореспондент НААН 

України, Радник ректора, Легеза Д.Г., д-р екон. наук, професор, Таврійський 

державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Україна 

Підготовка фахівців як ключовий фактор запровадження інновацій у 

галузі машинобудування 

 

28. Лобанов А.М., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Українська 

інженерно-педагогічна академія, Україна 

Сучасні проблеми комунікативних процесів в діяльності організації 

 

29. Мещеряков В. Є., канд. екон. наук, доцент, Кривоніс С.В., здобувач 

вищої освіти ступеня бакалавра, Державний біотехнологічний університет, 

Україна 

Інтелектуальна транспортна система як інноваційна концепція 

розвитку транспортно-логістичного комплексу України 

 

30. Михайлов Є.О. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Сумський 

національний аграрний університет, Україна 

Роль і значення IT-консалтингу в управлінні 

 

31. Мірзоєва Т.В. д-р екон. наук, доцент, Гарбут М.А. здобувач вищої 

освіти ступеня магістр, Національний університет біоресурсів та 

природокористування України, Україна 

Щодо управління інноваціями в умовах сьогодення 

 

32. Могильна Л.М., канд. екон. наук, доцент, Линник В.О., здобувач 

вищої освіти ступеня бакалавр, Сумський національний аграрний університет, 

Україна 

Особливості управління інноваційними процесами в сільському 

господарстві 

 

33. Новоселець А.І., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Державний біотехнологічний університет, Україна 

Концептуальні засади змісту механізмів інноваційного управління 

конкурентоспроможностю аграрних підприємств 

 

34. Орлов В.В., канд. екон. наук, докторант, кафедри обліку, аудиту та 

оподаткування, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Категорія «економічний потенціал»: проблеми дефініції 
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35. Петрецький І.І., аспірант, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», Україна 

Комплексна модель реалізації інноваційно-інвестиційного розвитку 

сільських територій в Україні 

 

36. Садовой В.О. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Сумський 

національний аграрний університет, Україна 

Управління системними змінами стратегічного розвитку 

підприємства 

 

37. Сємакович М.В. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської 

продукції 

 

38. Стасюк Ю.М. старший викладач, Волошина А.Р. здобувач вищої 

освіти ступеня бакалавра, Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара, Україна 

Основні принципи розробки та реалізації інноваційної стратегії 

підприємства 

 

39. Таран О.М., канд. екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Інновації як складова стратегії розвитку організації 

 

40. Філімонов Ю.Л. канд. екон. наук, доцент, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Підвищення ефективності інвестиційної діяльності аграрних 

підприємств 

 

41. Халімон Т.М. д-р екон. наук, професор, Ху Сунцзе здобувач вищої 

освіти ступеня доктора філософії, Державний університет телекомунікацій, 

Україна 

Глобалізаційні тренди управління інноваційною діяльністю 

телекомунікаційних підприємств 

 

42. Цимбалюк Я.В., Таран Т.Л., Глушко О.А., здобувачі вищої освіти 

ступеня магістр, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Державна підтримка аграрного сектору економіки в системі експорту 

й конкурентоспроможного глобального розвитку тваринництва 

 

43. Шибаєва Н.В. д-р екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

В. Баумоль : внесок у теорію підтримки підприємництва 
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44. Шубалий О.М., д-р екон. наук, професор, Луцький національний 

технічний університет, Україна 

Проміжна оцінка та перспективи розвитку промисловості, інновацій 

та інфраструктури в контексті реалізації Цілей сталого розвитку України 

 

45. Якуб К.В., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Сумський 

національний аграрний університет, Україна 

Особливості управління інноваційною діяльністю 

сільськогосподарського підприємства 

 

46. Яцун А.Г., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Розвиток ринку продукції равликівництва та її експортний потенціал 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3. ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ 

ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ.  

 

Модератор: 

ФІЛІМОНОВ Юрій Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри глобальної 

економіки Державного біотехнологічного університету, доцент 

(посилання на зустріч: https://meet.google.com/qvx-oqok-obd) 

 

Спікери: 

1. Dmytryshyn R.A., graduate of higher education, Kyiv National University 

named after Taras Shevchenko, Ukraine 

The impact of the changing international environment on the regulatory 

and legal regulation of economic sectors in the aspect of global challenges 

 

2. Бубенець І.Г. канд. екон. наук, Державний біотехнологічний 

університет, Україна  

Трансформація основних елементів бізнес-моделі підприємств в 

умовах цифровізації 

 

3. Вітковський Ю.П., д-р екон. наук, професор, Державний 

біотехнологічний університет (Україна); Rębilas Rafał, PhD, WSB University, 

Dabrowa Gornicza (Poland) 

Освітні інновації у вищій школі Польщі та України в умовах 

глобалізації 

 

4. Гапак Н.М. канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», Україна 

Взаємодія місцевих закладів освіти, науки та бізнесу як чинник 

успішного трансферу знань/технологій 

https://meet.google.com/qvx-oqok-obd
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5. Карпенко А.В. д-р екон. наук, професор, Соляна Т.М. здобувач вищої 

освіти ступеня бакалавр, Національний університет “Запорізька політехніка”, 

Україна  

Стартапи у сучасній Україні: стан та напрями розвитку 

 

6. Кравченко О.М., д-р екон. наук, доцент, Бондарєв Р.Р., здобувач вищої 

освіти ступеня магістр, Державний біотехнологічний університет, Україна  

Трансформація інформаційних ресурсів в умовах сучасного  

економічного простору 

 

7. Лимар Т.І. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Концепція сталого розвитку як основа ефективного підприємництва 

на селі 

 

8. Ольшанський О.В. д-р екон. наук, доцент, Горяінов А.Б., Руднєва А.В. 

здобувачі вищої освіти ступеня магістр, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Електронна комерція, як сучасний формат розвитку торгівлі 

 

9. Суховірська Л.П. канд. пед. наук, доцент, Донецький національний 

медичний університет, Україна; Болілий В.О. канд. фіз.-мат. наук, доцент, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, Україна 

Інноваційні системи – голосові асистенти із використанням штучного 

інтелекту 

 

 

 

СЕКЦІЯ 4. . ІННОВАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЮ 

БЕЗПЕКОЮ 

 

Модератор: 

БАБАН Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри глобальної 

економіки Державного біотехнологічного університету, доцент 

(посилання на зустріч: http://meet.google.com/wyp-epmj-ibn) 

 

Спікери: 

1. Kotko Ya. M., candidate of economic sciences, Levkin A.V., docent, 

candidate of technical sciences, State Biotechnology University, Ukraine 

Mechanism of innovation in the food area of the region 

 

http://meet.google.com/wyp-epmj-ibn
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2. Бабак Д.Є., Часовітін І.О., здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії, Державний біотехнологічний університет, Україна  

Проблеми розвитку аграрних відносин 

 

3. Білоусько Т.Ю. канд. екон. наук, доцент, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Світова продовольча безпека та подальший розвиток аграрного 

сектору України 

 

4. Богданович О.А., канд. екон. наук, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Продовольча безпека країни в умовах війни 

 

5. Вісам Аль-Хатіб, здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Регулювання ринку засобів захисту рослин в системі глобального 

розвитку 

 

6. Горох О.В. канд. екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Продовольча безпека України і світу в умовах війни 

 

7. Гуторов А.О. д-р екон. наук, професор, ННЦ «Інститут аграрної 

економіки», Україна 

Інтенсифікація агровиробництва України у глобалізаційних вимірах 

 

8. Гуцул Т.А., канд. екон. наук, доцент, Кудерський Б.К., здобувач 

вищої освіти ступеня магістр, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Забезпечення продовольчої безпеки на ринку молока та молочної 

продукції України 

 

9. Зоря О.П. д-р екон. наук, професор, Мауер Д.Р., Самар О.С. 

здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, Полтавський державний 

аграрний університет, Україна 

Активізація інноваційної діяльності у сільському господарстві з 

метою забезпечення продовольчої безпеки: виклики та чинники, що 

гальмують темпи її розвитку 

 

10. Кравченко Ю.М., канд. екон. наук, Симченко В.Є., здобувач вищої 

освіти ступеня магістр, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Якість продукції як вирішальний фактор її конкурентоспроможності 
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11. Крицька М.І. здобувачка вищої освіти ступеня магістр, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 

Україна 

Стан розвитку інноваційного потенціалу підприємств харчової 

промисловості в Україні 

 

12. Купінець Л.Є. д-р екон. наук, професор, Шершун О.М. здобувач 

вищої освіти ступеня доктора філософії, ДУ «Інститут ринку і економіко-

екологічних досліджень НАН України», Україна 

Аквакультура як стратегічний ресурс національної продовольчої 

безпеки 

 

13. Кюрчев С.В. д-р техн. наук, професор, ректор ТДАТУ, 

Верхоланцева В.О., канд. техн. наук, доцент, помічник ректора з міжнародних 

питань, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного, Україна 

Продовольча безпека є запорукою розвитку економіки країни 

 

14. Ломовських Л.О. д-р екон. наук, професор, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Глобальні проблеми світової продовольчої безпеки 

 

15. Махиборода К.В., здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Прогнозування розвитку ринку органічної аквакультури в умовах 

глобальних продовольчих викликів 

 

16. Мещеряков В.Є., канд. екон. наук, доцент, Літвінова Н.В., 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Вплив війни на стан сільського господарства Харківщини 

 

17. Пасемко Г.П., д-р наук з держ. управління, професор, 

Борисовський І.А., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Державний біотехнологічний університет, Україна  

Генезис та розвиток аграрного ринку 

 

18. Пашко В.В. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Інноваційні чинники підвищення ефективності 

сільськогосподарських товаровиробників 
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19. Пащенко Ю.В, канд. екон. наук, доцент, Калінова Д.О., здобувач 

вищої освіти ступеня бакалавр, Державний біотехнологічний університет, 

Україна  

Перспективи забезпечення продовольчої безпеки в Україні 

 

20. Петровський О.О., здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Інноваційна діяльність: трактування у нормативних актах 

 

21. Пилипець С.І. здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна 

Засади формування організаційно-економічного механізму розвитку 

сільських територій 

 

22. Сергеєв В. В. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Сучасні інновації агропродовольчого сектора України 

 

23. Ткаченко С.Є., канд. екон. наук, доцент, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств аграрного 

виробництва у контексті продовольчої безпеки 

 

24. Чуйко М.М., канд. техн. наук, доцент, Українська інженерно-

педагогічна академія, Україна 

Інноваційні рішення на шляху до світової продовольчої безпеки 

 

25. Шебештень Е.Г., здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна 

Концептуальні основи диференціації розвитку сільських територій 
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СЕКЦІЯ 5. ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

 

Модератор: 

БАБАН Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри глобальної 

економіки Державного біотехнологічного університету, доцент 

(посилання на зустріч: http://meet.google.com/wyp-epmj-ibn) 

 

Спікери: 

1. Beisembaeva A.K. Ph.D. economy Sciences, Associate Professor, 

Bolatbekov S.B. undergraduate, Kazakh National Agrarian Research University, 

Kazakhstan, Almaty 

Financial analysis as an organization management tool 

 

2. Omarkulova M. B. Ph.D. economy Sciences, Associate Professor, Kim 

E.R. undergraduate, Kazakh National Agrarian Research University, Kazakhstan, 

Almaty 

Assessment and management of credit risk in financial organizations of 

Kazakhstan 

 

3. Барабаш Л.В., канд. екон. наук, доцент, Уманський національний 

університет садівництва, Україна 

Роль податкової системи у розвитку інновацій в Україні 

 

4. Бочарова Н.А., канд. ек. наук, доцент, Тихоненко О.С., здобувач 

вищої освіти рівня магістр, Харківській національний автомобільно-дорожній 

університет, Україна 

Бюджетування як метод фінансового планування діяльності 

автотранспортного підприємства 

 

5. Верета О.А., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна  

Ознаки та чинники виникнення кризових ситуацій у діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

 

6. Герасименко В.М. старший викладач, Національна академія 

Національної гвардії України, Україна 

Вплив інноваційного розвитку на фінансову стійкість підприємства 

 

7. Євдокімова М.О. канд. екон. наук, доцент, Жовтогарячий А.С. 

здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Ринок платіжних карток в Україні 

 

http://meet.google.com/wyp-epmj-ibn
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8. Жилякова О.В., канд. екон. наук, доцент, Державний 

біотехнологічний університет 

Інноваційний розвиток страхового ринку: перспективи InsurTech 

 

9. Заславська О.І., кандидат економічних наук, доцент, Ужгородський 

національний університет, Україна 

«Зелене» банківництво як чинник кліматичної стійкості 

 

10. Крамаренко К.М. канд. екон. наук, доцент, Національна академія 

Національної гвардії України, Україна 

Фінансові інновації як фактор економічного розвитку 

 

11. Малій О.Г. канд. екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Управління ризиками при здійсненні банківської кредитної 

діяльності 

 

12. Мандич О.В., д-р екон. наук, професор, Микитась А.В., д-р екон. 

наук, доцент, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Фінансова архітектоніка: особливості формування та імплементації 

стратегій в сучасних реаліях 

 

13. Петканич М.-В. М., здобувач вищої освіти ступеня магістр, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», Україна 

Інтеграція штучного інтелекту у діяльність банківських установ 

 

14. Чабанюк О.М. канд. екон. наук, доцент, Львівський торговельно-

економічний університет, судовий експерт, Львівський науково-дослідний 

інститут судових експертиз, Лобода Н. О. канд. екон. наук, доцент, 

Львівський національний університет ім. І. Франка, Україна 

Стан фінансово-господарського контролю на сучасному етапі 
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СЕКЦІЯ 6. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У ГЛОБАЛЬНІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

 

Модератор: 

БАБАН Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри глобальної 

економіки Державного біотехнологічного університету, доцент 

(посилання на зустріч: http://meet.google.com/wyp-epmj-ibn) 

 

Спікери: 

1. Bilousko R.S., applicant for higher education of PhD candidate, State 

Biotechnological University, Ukraine 

Actuality of the electronic commerce development 

 

2. Zaika О., assistant, State Biotechnological University, Ukraine 

The role of marketing research in business 

 

3. Morozov V.I. Cand. Sc. (Economy), Docent, State Biotechnological 

University, Ukraine   

Digital marketing as one of the basic factors of innovative transformation 

of the modern economy 

 

4. Бабаєв І.О., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Полтавський державний аграрний університет, Україна 

Напрями удосконалення економічних відносин підприємств 

борошномельної галузі 

 

5. Бабко Н.М., канд. екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Особливості маркетингового супроводу інноваційної діяльності 

підприємства 

 

6. Баценко Л.М., канд. екон. наук, доцент, Шелудько О. В. здобувач 

вищої освіти ступеня магістр, Сумський національний аграрний університет 

Управління маркетингом підприємств: інноваційний підхід 

 

7. Беженар І.М. канд. екон. наук, ННЦ «Інститут аграрної економіки», 

Україна 

Інноваційний маркетинг у системі управління підприємством. 

перспективи для органічної продукції 

 

8. Горбань С.Ф., канд. техн. наук, доцент, Національний університет 

«Запорізька політехніка», Україна 

Використання інноваційного маркетингу в діяльності підприємств 

 

http://meet.google.com/wyp-epmj-ibn
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9. Деділова Т. В., канд. екон. наук, доцент, Жученко Д.Г., здобувач вищої 

освіти ступеня магістр, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет, Україна 

Digital-маркетинг як двигун підвищення прибутку компанії 

 

10. Дем’яненко Т.І. канд. екон. наук, доцент, Українська інженерно-

педагогічна академія, Україна 

Інноваційний розвиток в умовах економічної глобалізації 

 

11. Козак К.В. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Трансформація цінової політики в умовах невизначеності 

 

12. Кулинич К.В. здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Державний біотехнологічний університет, Україна 

Інноваційний маркетинг у системі управління підприємством 

 

13. Мостова А.Д., д-р екон. наук, Університет імені Альфреда Нобеля, 

Дніпро, Україна 

Цифрові маркетингові інновації та їх роль у стратегії цифрового 

маркетингу 

 

14. Муштай В.А. канд. екон. наук, доцент, Сумський національний 

аграрний університет, Україна 

Інноваційні підходи до управління маркетингом на підприємствах 

туристичної індустрії 

 

15. Петруня В.П. канд. екон. наук, доцент, Бондарєва А.А. здобувач 

вищої освіти 

Університет митної справи та фінансів, Україна 

Маркетингове планування як складова бізнес-управління 

 

16. Романюк І.А. д-р екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 

університет, Україна  

Інноваційний маркетинг як інструмент конкурентоспроможного 

бізнесу 

 

17. Тебенко В.М., канд. екон. наук, доцент, Плясецька В.Р., здобувач 

вищої освіти ступеня магістр, Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного, Україна 

Трансформація маркетингу під впливом цифрових технологій 
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18. Худавердієва В.А. канд. екон. наук, доцент, Баранова К.М. здобувач 

вищої освіти ступеня магістр, Державний біотехнологічний університет, 

Україна 

Маркетингові технології крос-маркетингу для просування послуг 

туристичної організації 
 

19. Худавердієва В.А. канд. екон. наук доцент, Загоруйко С.Г. здобувач 

вищої освіти ступеня магістра, Державний біотехнологічний університет, 

Україна 

Крос-маркетинг у просуванні туристичних послуг 
 

20. Худавердієва В.А. канд. екон. наук, доцент, Найдьонова М.І. здобувач 

вищої освіти ступеня магістра, Державний біотехнологічний університет, 

Україна 

Маркетингова технологія крос-маркетингу 

 

21. Шафар Т.Ю. здобувач вищої освіти, Університет митної справи та 

фінансів, Україна 

Маркетингові інновації як засіб підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та вихід на міжнародний ринок 

 

22. Шквиря Н.О. канд. екон. наук, доцент, Лещук А.К., здобувач вищої 

освіти ступеня магістр, Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного, Україна 

Обґрунтування вибору маркетингових комунікацій у збутовій 

діяльності молокопереробних підприємств 

 

23. Шквиря Н.О. канд. екон. наук, доцент, Лещук Д.В., здобувач вищої 

освіти ступеня бакалавр, Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного, Україна 

Роль цифрового маркетингу в діяльності підприємств 

 

24. Шульга О.А., д-р екон. наук, доцент, Державний університет 

інтелектуальних технологій і зв’язку, Україна 

Використання приватних даних для націлювання реклами на 

споживача 

 

25. Чміль Г.Л., д-р екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Вплив інноваційного маркетингу на результативність бізнесу 
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СЕКЦІЯ 7. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Модератор: 

ЛОМОВСЬКИХ Людмила Олександрівна, д-р екон. наук, професор кафедри 

глобальної економіки Державного біотехнологічного університету, професор 

(посилання на зустріч: https://meet.google.com/wmm-rvib-hnc?authuser=0) 

 

Спікери: 

1. Акімова Н.С. канд.екон.наук, професор, Янчева Л.М. канд.екон.наук, 

професор, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Побудова бюджету з інноваційної діяльності агропродовольчого 

холдингу 

 

2. Ільченко А.С., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Вінницький 

національний аграрний університет, Україна 

Аналітичне забезпечення управління витратами 

загальновиробничого характеру 

 

3. Кирильєва Л.О. канд. екон. наук, доцент, Наумова Т.А. канд. екон. 

наук, доцент, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Цифровізація в процесі бюджетування інноваційної діяльності 

підприємств 

 

4. Коваль Л.В. канд. екон. наук, доцент, Вінницький національний 

аграрний університет, Україна 

Особливості обліку інноваційної діяльності 

 

5. Комста Я.О., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Вінницький 

національний аграрний університет, Україна 

Зміст процесу постачання та завдання його обліку 

 

6. Маренич Т.Г., д-р екон. наук, професор, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Обліково-інформаційне забезпечення інноваційної діяльності 

підприємств: стан та проблеми 

 

7. Нестеренко І.В., канд екон. наук, доцент, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Облікове забезпечення інноваційної діяльності підприємств 

біоіндустрії 

 

8. Никитюк Д.О., здобувач вищої освіти ступеня магістр, Вінницький 

національний аграрний університет, Україна 

Зміст адміністративних витрат та їх вплив на прибуток 

підприємства: обліковий аспект 

https://meet.google.com/wmm-rvib-hnc?authuser=0
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9. Панічек І.В. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна 

ABC-калькулювання: переваги та недоліки застосування у сучасних 

умовах 

 

10. Писарчук О.В., канд.екон.наук, доцент, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна 

Обліково-аналітична складова в управлінні інноваційним розвитком 

 

11. Правдюк Н.Л., доктор економічних наук, професор, Сироватко О.В., 

здобувач вищої освіти ступеня магістр, Вінницький національний аграрний 

університет, Україна 

Формування збутових витрат в обліку для потреб внутрішнього 

управління 

 

12. Пуніна А.М. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Харківський 

національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна  

Використання сучасних програмних продуктів в облікових процесах 

в сільськогосподарській сфері 

 

13. Теплякова Н. О., Керемет А. О. здобувач вищої освіти ступеня 

магістра, Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця, Україна 

Проблеми організації роботи бухгалтерської служби в обліково-

аналітичній системі підприємства 

 

14. Чабанюк О.М. канд. екон. наук, доцент, Львівський торговельно-

економічний університет, судовий експерт, Львівський науково-дослідний 

інститут судових експертиз, Шведа Н.В. здобувачка вищої освіти ступня 

бакалавра Львівський торговельно-економічний університет, Україна 

Зобов’язання підприємства у балансі (звіті про фінансовий стан) та їх 

оцінка 
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СЕКЦІЯ 8. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

 

Модератор:  

ЛОМОВСЬКИХ Людмила Олександрівна, д-р екон. наук, професор кафедри 

глобальної економіки Державного біотехнологічного університету, професор 

(посилання на зустріч: https://meet.google.com/wmm-rvib-hnc?authuser=0) 

 

Спікери: 

1. Азаренков Г.Ф. канд. екон. наук, професор, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна 

Аналіз тенденцій розвитку ринків під впливом змін структури 

активів 

 

2. Алексенко А.О., здобувач вищої освіти ступеня бакалавр, Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут»; Кузнєцова Ю.С., здобувачка вищої освіти ступеня магістр, 

Державний біотехнологічний університет 

Теоретичне узагальнення системи сучасних методів управління 

персоналом підприємства 

 

3. Андреєвський А. С. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Українська 

інженерно-педагогічна академія, Україна 

Розвиток персоналу організації в умовах кризи як чинник 

забезпечення її стійкості 

 

4. Богуш А.С., Коробова Л.І., Медвідь Г.С., здобувачі вищої освіти 

ступеня магістр, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Економічний механізм державного регулювання 

конкурентоспроможності аграрного сектору й органічного виробництва в 

глобалізованому світі 

 

5. Вдовенко Н.М. д-р екон. наук, професор, Марченко І.О., 

Коробова Н.М., канд. екон. наук, доценти, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Методичний інструментарій галузевого регулювання в умовах 

глобалізації 

 

6. Волобуєв В.В. здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Національна академія Державної прикордонної  служби України імені 

Богдана Хмельницького, Україна 

Визначення педагогічних умов формування професійної готовності 

майбутніх офіцерів-прикордонників до проектного управління 

 

https://meet.google.com/wmm-rvib-hnc?authuser=0
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7. Воронова Н.С., д-р пед. наук, доцент, Державний вищий навчальний 

заклад «Донбаський державний педагогічний університет», Україна 

Євроінтеграція в освіті: міжнародний проєкт «Історія та культура 

Донбасу» 

 

8. Грузіна І.А., канд. екон. наук, доцент, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця Україна 

Вплив глобалізації на функціонування сучасних організацій 

 

9. Довжик О.О. канд. екон. наук, доцент, Скрипка К.О. здобувач вищої 

освіти ступеня магістр, Сумський національний аграрний університет, 

Україна 

Особливості побудови системи управління в галузі рослинництва 

 

10. Карпенко Р.В. канд. юрид. наук, Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, Україна 

Трудова діяльність людини як об’єкт економічного дослідження 

 

11. Козак С.О. здобувач вищої освіти ступеня магістр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Людський капітал як основа сталого розвитку сільських територій 

 

12. Мірошніченко В.І. д-р пед. наук, професор, Національна академія 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 

Україна 

Сучасна освіта в контексті глобалізації 

 

13. Могильна Л.М., канд. екон. наук, доцент, Сумський національний 

аграрний університет, Україна 

Інновації в управлінні персоналом підприємства 

 

14. Музиченко М.В., канд. екон. наук, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Залежність Німеччини від російського газу: передумови та шляхи 

подолання 

 

15. Онищенко О.С, здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Дерев’янко О.М. здобувач вищої освіти ступеня бакалавр, Державний 

біотехнологічний університет, Україна 

Інвестиції в людський капітал як фактор економічного зростання 

АПК 
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16. Сахненко О.І., старший викладач, Національна академія 

Національної гвардії України, Україна 

Цифрова трансформація як сучасний розвиток економічних 

стосунків в суспільстві 

 

17. Ткаченко С.Є. канд. екон. наук, Єфременко А.В. здобувач вищої 

освіти ступеня бакалавр, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Інноваційна діяльність в Україні та перспективи її розвитку 

 

18. Тушко Д.А. викладач, Національна академія Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького, Україна  

Інновації управлінської діяльності у прикордонній службі України 

 

19. Тушко К.Ю., д-р пед. наук, професор, Національна академія 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 

Україна  

Проектний менеджмент у прикордонній службі України 

 

20. Ханова О.В., канд. геогр .наук, доцент, Болдирєва О.С., здобувач 

вищої освіти ступеня магістр, Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна, Україна 

Інноваційна складова глобальної конкурентоспроможності країн ЄС 

 

21. Чабанюк О.М. канд. екон. наук, доцент, Львівський торговельно-

економічний університет, судовий експерт, Львівський науково-дослідний 

інститут судових експертиз, Україна 

Сучасні вимоги та підбір кадрів бухгалтерії 

 

22. Шаповал О.А., канд. пед. наук, доцент, Національна академія 

Національної гвардії України, Україна 

Кадрове забезпечення як ефективна складова організації діяльності 

підприємства 

 

23. Шелудько Л.В. канд. екон. наук, доцент, Крайня Л.О. здобувач вищої 

освіти ступеня бакалавр, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Економічні тa соціальні наслідки безробіття 
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СЕКЦІЯ 9. СОЦІАЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЗЕМЕЛЬНІ АСПЕКТИ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАГРОЗИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ЗНИЖЕННЯ 

РИЗИКІВ 

 

Модератор:  

ЛОМОВСЬКИХ Людмила Олександрівна, д-р екон. наук, професор кафедри 

глобальної економіки Державного біотехнологічного університету, професор 

(посилання на зустріч: https://meet.google.com/wmm-rvib-hnc?authuser=0) 

 

Спікери: 

1. Антощенкова В.В. д-р екон. наук, доцент, Державний 

біотехнологічний університет, Україна; Глянь Т.І. заступник генерального 

директора ПСП імені Фрунзе 

Збалансований стійкий розвиток України в глобальному аспекті 

 

2. Бабан Т.О. канд. екон. наук, доцент, Бондарєв Р.Р. здобувач вищої 

освіти ступеня магістр, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Ризики для забезпечення життєстійкості сільськогосподарських 

товаровиробників 

 

3. Барвінок Н.В. викладач, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, Україна 

Тенденції розвитку туристичної індустрії під впливом глобальних 

безпекових факторів 

 

4. Богданович О.А., канд. екон. наук, Бондаренко О.О., здобувач вищої 

освіти ступеня бакалавр, Державний біотехнологічний університет, Україна 

Соціальний аспект глобалізації 

 

5. Боровик П.М., к-т. екон. наук, доцент, Кисельов Ю.О., д-р географ. 

наук, професор, Уманський національний університет садівництва, Україна 

Геоінформаційні системи і технології – інструменти сучасного ленд-

менеджменту 

 

6. Горгуль О.В., депутат Вільхівської сільської ради, здобувач вищої 

освіти ступеня магістр; Гуторова О.О., кандидат економічних наук, доцент 

Державний біотехнологічний університет, Україна 

Формування системи державного адміністрування ефективного 

використання сільськогосподарських земель України 

 

7. Дейнега М.В., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Державний біотехнологічний університет, Україна 

Генезис дослідження соціальної відповідальності бізнесу 

 

https://meet.google.com/wmm-rvib-hnc?authuser=0
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Ефективність використання земельних ресурсів 

сідьськогосподарських підприємств в умовах війни та глобальних 
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Шпильова Ю.Б., д-р екон. наук, старший науковий співробітник, Державна 
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НАН України», Україна 

Адаптація стратегії соціально-екологічного розвитку України до 

вимог ЄС 

 

10. Ільїна М.В. д-р екон. наук, старший науковий співробітник, 

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України», Україна 

Міжнародний досвід впровадження екосистемного підходу в 

управлінні природокористуванням 

 

11. Іпполітова І.Я. канд. екон. наук, доцент, Кулинич І.Е. здобувач вищої 

освіти ступеня бакалавр, Харківський національний університет імені Семена 

Кузнеця, Україна 

Корпоративна соціальна відповідальність: глобалізаційні впливи на 

підприємства України 

 

12. Коваленко Л.М., канд. пед. наук, доцент, Державний 

біотехнологічний університет, Україна  

До питання розвитку світових кадастрових систем 

 

13. Ковач М.С. здобувачка вищої освіти ступеня магістр, Українська 

інженерно-педагогічна академія, Україна 

Глобалізаційні зміни в соціальній культурі вітчизняних організацій 

 

14. Кравченко Ю.М., канд. екон. наук, Державний біотехнологічний 

університет, Україна 

Циркулярна економіка в контексті концепції сталого розвитку 

 

15. Ланченко Є.О., д-р екон. наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, Україна 

Розвиток земельних відносин в аграрній сфері територіальних 

громад 
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управління земельними ресурсами в умовах післявоєнного відновлення 

України 

 

21. Ярова В.В., канд. екон. наук, доцент, Державний біотехнологічний 
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ДОПОВІДЬ Коваль Л.В. к.е.н., доцент 
Вінницький національний аграрний університет, Україна 

Особливості обліку інноваційної діяльності 
Діяльність суб’єктів господарювання націлена на отримання та максимізацію 

прибутку. В умовах жорсткої конкуренції потрібно належним чином зацікавити 
споживача, або вдосконалити виробничий процес так, щоб мати можливість знизити 
собівартості продукції при тій же її якості. Такого результату можливо досягнути за 
допомогою інновацій. 

Катастрофічний спад економічної активності останніх років в Україні вимагає 
розробки нетрадиційних технологій та схем організації виробництва продукції для 
того, щоб не залишитися країною з відсталою економікою, зробити її 
конкурентоспроможною на світовому ринку. Тому головною метою державної 
інноваційної політики має бути створення соціально-економічних, організаційних і 
правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-
технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних та безпечних 
технологій для виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції. 
Отже, сучасна модель розвитку економіки вимагає підвищення інноваційної 
активності як наукових, так і виробничих суб’єктів господарювання. Це пов’язано з 
необхідністю модернізації системи управління, а відтак і формування нових сегментів 
розвитку його базової інформаційної підсистеми – бухгалтерського обліку. 

Аналізуючи норми чинного в Україні законодавства щодо бухгалтерського 
обліку, зокрема Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, можна зазначити, що 
їхні норми не регламентують особливостей формування інформації стосовно 
складників інноваційного процесу, тобто нині наявна відсутність єдиної системи 
регістрів і рахунків для відображення витрат, доходів і результатів інноваційної 
діяльності. Треба відзначити, що Положення (стандарти) бухгалтерського обліку не 
регламентують особливостей відображення інформації щодо витрат на розроблення 
нових видів продукції. Існує думка вчених, що, виходячи з цього, кожному 
підприємству, яке займається такими розробками, доцільно сформувати, враховуючи 
вимоги норм чинного в Україні законодавства, власний підхід і відобразити його 
особливості в наказі про облікову політику. 

Наразі в Україні існують певні проблеми, що гальмують розвиток інноваційної 
діяльності. До них можна віднести: 

–  недостатній рівень фінансування науково-технічних робіт і пов'язані з цим 
похідні загрози (втрата наукових кадрів та інтелектуальної власності, нераціональна 
структура науково-технічного потенціалу, зменшення інноваційної активності тощо); 

–  недостатній рівень інформаційного забезпечення інноваційної сфери; 
–  невдала податкова політика держави в інноваційній сфері; 
–  слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій. 
Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає «інновації» як 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 



структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.  При цьому інноваційна 
діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг. 

Кожен об’єкт інноваційної діяльності має свої особливості обліку. Для точного 
та повного облікового відображення необхідно сформувати об’єкти обліку 
інноваційної діяльності (табл.1).  

Таблиця 1 
Об’єкти обліку інноваційної діяльності  

Вид об’єкту 
обліку 

Об’єкт 
бухгалтерського 

обліку 
Об’єкт обліку інноваційної діяльності 

Господарські 
засоби: 

– активи – основні засоби (виробниче обладнання); 
– нематеріальні активи (нові знання та 
інтелектуальні продукти); 
– капітальні інвестиції на споруди й обладнання 
для виконання НДР, створення умов 
виробництва інноваційної продукції; 
– інноваційна продукція. 

Джерела 
утворення 
господарських 
засобів: 

–  власні кошти,  
або залучені 
(пасиви) 

– власні кошти; 
– кошти державного бюджету; 
– кошти місцевих бюджетів; 
– кошти позабюджетних фондів; 
– кошти вітчизняних інвесторів; 
– кошти іноземних інвесторів; 
– кредити: 
– з них на пільгових умовах; 
– кошти інших джерел. 

Господарські 
процеси: 

– постачання; 
– виробництво; 
– маркетинг та 
збут; 
– реалізація; 
– інвестиції… 

– фундаментальні дослідження; 
– прикладні дослідження; 
– розробка; 
– освоєння; 
–  промислове  виробництво  інноваційної 
продукції; 
– маркетинг; 
– збут інноваційної продукції та послуг 

Результати 
діяльності: 

– прибуток 
– збиток 

– прибуток 
– збиток 
– соціальний ефект 

 
Оцінка інноваційних проектів та програм повинна здійснюватись у трьох 

напрямках: 



1)     оцінка інновацій з метою їхнього відбору (передінвестиційна стадія); 
2)     бухгалтерська (облікова, вартісна) оцінка інновацій (в момент залучення 

інновацій і до кінця періоду їх експлуатації); 
3)     оцінка ефективності інновацій (паралельно з експлуатацією інновацій та на 

після інвестиційній стадії). 
Перший та третій напрямки оцінки інноваційних програм та проектів переважно 

стосуються аналізу,  прогнозування,  планування, управління стратегією підприємства 
та не пов’язанні обліковою оцінкою. Хоча зважаючи на функції обліку як 
інформаційної системи облікову оцінку потрібно розглядати в сукупності з 
економічною, для забезпечення всебічної інформації щодо ефективності здійснення 
інноваційної діяльності суб’єктами господарювання. 

Щодо другого напряму, то, на нашу думку, оцінку інновацій слід здійснювати за 
первісною вартістю – при оприбуткуванні, та за ринковою вартістю – при вибутті 
такого об’єкта обліку. При використанні інноваційні об’єкти слід оцінювати за 
залишковою вартістю з врахуванням їх переоціненої вартості, якщо виникає така 
необхідність, а саме: балансова вартість інноваційних об’єктів відрізняється від 
справедливої більш ніж на 10 відсотків. 

Так як, об’єкт інновація часто виникає на самому підприємстві під впливом 
науково-дослідних розробок та внутрішньої активності інноваційних ідей персоналу, 
то його первісну вартість на основі фактичних затрат оцінити важко. Тому такі 
інновацій слід оцінювати за справедливою вартістю, а за відсутності подібних активів 
на ринку – експертним методом, враховуючи витрати на патентування та ліцензування. 
Продаж таких інновацій також потребує ринкового підходу до визначення вартості 
інновацій. Крім того, досить поширено замовляти у спеціалізованих фірм (венчурні 
підприємства, наукові інкубатори, технологічні парки, науково-дослідні інститути та 
інші інноваційні компанії) інвестиційні проекти, що впроваджуються підприємством з 
метою налагодження виробництва інноваційної продукції. Це означає, що формуючи 
первісну вартість таких об’єктів, можуть бути включені не лише прямі витрати на 
виготовлення, а інші – транспортні витрати з доставки об’єкту, витрати на монтажу та 
доведення до експлуатації нового технологічного обладнання чи нових виробничих 
ліній покращеної продуктивності. Це впливає на зростання витрат, а відповідно і 
собівартості об’єкта, яка може перевищити ринкову. Тому в цьому випадку логічно 
було б стосовно даного активу проводити дооцінку чи уцінку їх вартості за ринковою 
ціною. Такий досвіт щодо оцінки інвестицій діє в Нідерландах та Великобританії. 

Здійснивши аналіз українського законодавства з питань облікової оцінки такого 
об’єкта обліку як інновації можна зробити висновок про недосконалість та 
неузгодженість нормативно-правової бази. При цьому слід виділити ряд негативних 
факторів, що впливають на визначення облікової вартості інновацій: 

- При визначенні інновацій як об’єкта обліку: відсутність спеціалізованого 
стандарту, який би регулював порядок обліку та оцінки інновацій; розмите тлумачення 
об’єктів інноваційної діяльності, які включають такі облікові категорії як основні 
засоби, нематеріальні активи, запаси, витрати операційної діяльності, витрати 
інвестиційної діяльності, фінансові витрати, витрати з організації та управління 



виробничо-господарською діяльністю та ін.; надто узагальнені та неточні принципи 
оцінки інновацій згідно з НП(С)БО 7 «Основні засоби» та НП(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи», які не враховують їх специфіку; відсутність активного ринку інновацій в 
цілях визначення справедливої вартості даних активів. 

- При формуванні первісної вартості нововведень: не враховуються витрати на 
дослідження та підготовку персоналу, а лише прямі витрати, пов’язані з створенням 
інновацій; немає розмежування витрат на придбання (виготовлення) об’єктів 
інноваційного характеру, оскільки відсутній синтетичний облік інновацій – весь облік 
ведеться в розрізі аналітичних рахунків; немає підґрунтя включати фінансові витрати, 
пов’язані зі залученням кредитів в цілях придбання (створення, впровадження) 
інноваційних програм згідно з НП(С)БО 31 «Фінансові витрати», який капіталізує 
лише відсотки за кредити лише на момент створення кваліфікаційного активу, на 
відміну від МСФЗ 23 «Витрати на позики», за яким фінансові витрати включаються у 
первісну вартість всіх активів, з якими пов’язано використання позик на придбання. 

- При проведенні дооцінки: необґрунтоване розмежування витрат на поліпшення 
об’єктів між поточною та інвестиційною діяльністю, адже інноваційна діяльність 
потребує постійного залучення господарських засобів в цілях ефективного її 
функціонування, бо це сфера раціоналізації виробництва, тому без врахування значних 
витрат на підтримання фізичної та моральної стійкості щодо старіння у відновленій 
вартості не обійтись; значні інфляційні процеси не дозволяють оперативно 
відображати реальну вартість інновацій, оскільки ґрунтуються в більшості на 
затратних методах оцінки; недосконала умова податкового законодавства щодо 
переоцінки об’єктів основних засобів в групі, якщо їх справедлива вартість 
відрізняється від балансової на 10 і більше відсотків. Інноваційні активи потребують 
пооб’єктної переоцінки, адже часто виступають в ролі товару, який повинен 
відображати ринкову вартість, оскільки формується від пропозиції та 
попиту; складний процес дооцінки об’єктів з визначенням їх справедливої вартості, 
який підприємство не вправі самостійно проводити, а витрати на залучення експертів 
є надто високими при щорічному переоцінюванні; оподаткований капітальний дохід 
від індексації необхідно відновити у статутний капітал для подальшого використання 
в інвестуванні, а не для «консервації». 

- При визначенні залишкової вартості інновацій: жорстке регулювання і 
обмеження використання норм амортизації у податковому законодавстві. За природою 
інновацій мають властивість швидкого морального старіння і потребують підвищених 
норм списання їх вартості у собівартість продукції для: а) їх швидкого відтворення; б) 
з метою визначення дійсної собівартості інноваційної продукції; згідно Податкового 
кодексу України підприємство може прийняти самостійно рішення щодо вибору 
методу амортизації, тільки якщо вони не перевищують податкові 
норми; неспівставність у фінансовому та у податковому обліку періодів введення, 
початку нарахування амортизації та списання. 

Таким чином виявлені недоліки вимагають удосконалення методики та практики 
бухгалтерської оцінки інновацій.  

При оцінці слід враховувати фактори впливу та конкретні ситуації, в яких 



перебуває підприємство.  
При вдосконаленні виробничого процесу провадять інноваційну діяльність як 

складову операційної. При цьому використовують певне організаційно-технічне 
рішення, що дозволить досягнути поставленої мети (капіталізація). В даному випадку 
використовують інновацію, розроблену або самостійно, або придбану зі сторони. 

За умови виготовлення інноваційного продукту з метою його продажу, можна 
вважати, що суб’єкт господарювання займається інноваційною діяльністю. В цьому 
випадку створений інноваційний продукт має задовольнити потреби споживача, 
зацікавивши його до придбання та використання (комерціалізація).  

Обидва варіанта дій з інноваціями мають бути належним чином відображені в 
обліку підприємства. 

Організаційно-методичні аспекти обліку операцій з інноваціями залежать від 
напряму останніх.  

При капіталізації витрат на інновації в обліку використовують рахунок 15 
«Капітальні інвестиції». 

При створенні інновацій для продажу, витрати на їх формування відносять до 
витрат операційної діяльності. Залежно від періоду погашення інноваційних витрат, 
для їх відображення можливе використання таких рахунків як: 23 «Виробництво» та 
94 «Інші витрати операційної діяльності» (при списанні на поточні витрати в повній 
сумі в міру виникнення інноваційних видатків); 39 «Витрати майбутніх періодів»; 47 
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (при попередньому резервуванню коштів 
на інновації). 

Для покращення методології обліку інновацій усі їх об’єкти систематизують за 
трьома групами:  

1) інновації, які мають матеріальний зміст (машини, обладнання, 
експериментальні зразки продукції);  

2) інноваційний продукт у нематеріальній формі (нові технології, проекти і 
конструкторські рішення з нових видів продукції, програмні матеріали);  

3) інновації у формі інтелектуальної власності (права на об’єкти промислової 
власності, авторські та інші права). 

Окремих рахунків для обліку інновацій Планом рахунків не передбачено, тому 
на підприємстві в межах робочого Плану рахунків доцільно виокремити субрахунки, 
які б повно та достовірно відображали необхідну інформацію для подальшого її 
використання. Або ж пропонується запровадження та використання рахунку 99 
«Витрати інноваційної діяльності», що дасть змогу згрупувати їх та уникнути 
розпорошеності та додаткового групування інформації. 
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