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СЕКЦІЯ 1 

Обліково-інформаційне забезпечення управління 

соціально-екологічною відповідальністю бізнесу 

 
Керівник секції:  

Калюга Євгенія Василівна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, доктор економічних наук, професор. 

 
1. До методики оцінки ефективності органічного землеробства 

Гузь М.М, старший викладач кафедри статистики та економічного 

аналізу НУБіП України 

 
2. Обліково-інформаційне забезпечення управління природними 

ресурсами сільськогосподарських підприємств 
Кушніренко О.А., к.е.н., старший викладач кафедри бухгалтерського 

обліку, аналізу і аудиту ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

 
3. Транспотрно-експедиторська діяльність як система 

послуг:обліковий аспект 
Лічман А.А., здобувач, Вінницький фінансово-економічний університет 

 
4. Обліково-інформаційне забезпечення відповідальності малого 

бізнесу лісового сектору в контексті вимог часу 
Макаренко А.С., аспірант кафедри статистики та економічного аналізу 

НУБіП України 

 
5. Удосконалення документування обліку сільськогосподарських 

угідь, їх якості та екологізації використання 
Машкова Т.В., асистент кафедри статистики та економічного аналізу 

НУБіП України 

 
6. Запаси бюджетних установ: окремі питання відображення в обліку 

Мельниченко І.В., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту НУБіП України 

 
7. Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції 

Сук Л.К., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

НУБіП України 

 
8. Визнання і класифікація витрат 

Сук П.Л., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

НУБіП України 

 



9. Внутрішній контроль підприємства: управлінські ролі 
Чопляк І.А., здобувач Вінницького фінансово-економічного 

університету 

 
10.  Удосконалення індикативного інструментарію обліково-

інформаційного відображення діяльності організаційних 

формувань 

Костенко О.М., к.е.н., докторант кафедри статистики та економічного 

аналізу НУБіП України 

 

СЕКЦІЯ 2 

Аналітична оцінка соціально-екологічної відповідальності 

бізнесу 

Керівник секції:  

Савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики та 

економічного аналізу, доктор економічних наук, професор. 

 

1. Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів 
Бобровська Н.В., к.е.н., асистент кафедри обліку і аудиту Миколаївського 

національного аграрного університету 

 Костирко А.Г., к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту 

Миколаївського національного аграрного університету 

 
2. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції в контексті підвищення її якості та 

безпеки 
Богданюк О.В., к.е.н., старший викладач кафедри статистики та 

економічного аналізу НУБіП України 

 
3. Управление персоналом аудиторской  фирмы 

Бычкова С.М., д.э.н., профессор, зав. кафедрой Бухгалтерского учета и 

аудита Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 

Кузьмина О.В., аспирант кафедры Бухгалтерского учета и аудита Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета 

 
4. Соціальна відповідальність бізнесу 

Баркова І.Ф., магістр Софійського університету С.К. Охридського 

Кінєва Т.С., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу 

НУБіП України 

  



5. Методологічні засади поширення корпоративної соціальної 

відповідальності в аграрних формуваннях України 

Єрмаков О.Ю., д.е.н., професор кафедри економіки праці та розвитку 

сільських територій НУБіП України 

Нагорний В.В., к.е.н., асистент кафедри економіки праці та розвитку 

сільських територій НУБіП України 

 
6. Гармонізація індикаторів обліково-інформаційної системи 

управління сільськогосподарським підприємством 
Краєвський В.М., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного 

аналізу НУБіП України 

 
7. The features of contractual relationships in modern business practice 

T.V. Kuts, candidate of economic sciences, docent of the Department of 

Statistics and Economic Analysis National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine 

O.V. Skarsem, Master of Business Administration (MBA) Commercial 

Management in Telecom Sector, Zurich, Switzerland 

 
8. Socio-ecological approach of teaching and research activities at the 

universities of the USA 

Kuts Т.V., candidate of economic sciences, docent of the Department of 

Statistics and Economic Analysis National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine  

Makarchuk  O.G., candidate of economic sciences, docent of the Department 

of Statistics and Economic Analysis National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine  

 
9. Bioenergy development in Poland and Ukraine in the context of increase 

of social business responsibility  
Makarchuk O., candidate of economic sciences, docent of the Department of 

Statistics and Economic Analysis National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine 

Skudlarski J., candidate of agricultural sciences, dr inz. of the Department of 

Production Organization and Engineering Warsaw University of Life Sciences-

SGGW 

Izdebski W., doctor of economic sciences, prof., dr hab. inz. of the Department 

of Management Warsaw University of Technology 

 
10. ABC-аналіз, як метод управління запасами підприємства 

Музиченко А.О., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного 

аналізу НУБіП України 

  



11. Особливості національної структури економіки та проведення 

національної структурної політики в Україні 
Наконечна К.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної 

діяльності, Інститут післядипломної освіти НУБіП України 

 
12. Бізнес як імператив соціально-економічного розвитку суспільства 

Савчук В.К., д.е.н., професор кафедри статистики та економічного аналізу 

НУБіП України 

 
13. Перспективи розвитку співпраці міжнародних туристичних 

організацій з туристичним ринком України 

Сарахман Л.І., аспірантка кафедри економіки праці та розвитку сільських 

територій НУБіП України 

 
14. Податкові аспекти операцій з надання поворотної фінансової 

допомоги та необхідність їх удосконалення 
Царук Н.Г., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут» 

 
15. Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва продукції 

льонарства в україні 
Чухліб А.В., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу 

НУБіП України 

 

СЕКЦІЯ 3 

Економетричне моделювання прогнозування підвищення 

соціально-екологічної відповідальності бізнесу 

 
Керівник секції:  

Краєвський Володимир Миколайович, доцент кафедри статистики та 

економічного аналізу, кандидат економічних наук. 

 
1. Стратегия развития и механизмы совершенствования 

экологического менеджмента промышленного предприятия в 

контексте глобальных и национальных тенденций 

Бурима Л. Я., старший научный сотрудник сектора эколого-

экономических проблем отдела мониторинга социально-экономического 

развития, ГНУ Институт экономики Национальной Академии Наук 

Беларуси 

  



2. Економіко-математична залежність факторів впливу на залучення 

коштів від комерціалізації інноваційної продукції аграрного сектору   

Витвицька О.Д., д.е.н., професор кафедри менеджменту інноваційної 

діяльності НУБіП України 

Коробка В.М., аспірант кафедри менеджменту інноваційної діяльності 

НУБіП України 

 
3. Моделювання та кількісний вимір впливу основних факторів на 

продуктивність рослинництва 
Воляк Л.Р., к.е.н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу 

НУБіП України 

 
4. Матричні методи формування маркетингових стратегій підприємств 

Завальнюк К.С., аспірант кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі 

НУБіП України 

 
5. Стратегія удосконалення ринку цінних паперів в Україні 

Михальчишина Л.Г., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного 

контролю Вінницького національного аграрного університету  

 
6. Стратегічне управління вирішенням соціальних проблем аграрного 

бізнесу 
Рябенко Л.М., асистент кафедри статистики та економічного аналізу 

НУБіП України 

 
7. Динамічні економетричні моделі прогнозування урожайності озимої 

пшениці на основі оцінювання природно-кліматичних характеристик 
Симоненко О.І., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного 

аналізу НУБіП України 


