
 
Міністерство 

освіти  
і науки України  

 
Хайфський 

університет   

 
Поморська 
Академія  

(м.Слупськ, 
Польща) 

 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту 
факультету аграрного менеджменту 

Поморська Академія (м.Слупськ, Польща) 
Хайфський університет  (Ізраїль) 

Центр бізнес інновацій та трансформацій 
Skarb&Statok Finance Soft Bank With Hard Skills 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 
ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ 

УКРАЇНИ ТА РОЛЬ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ» 
 

 

 

 
 

 

 

26-27 листопада 2020 р. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Київ, online, Zoom 

  



 
Міністерство 

освіти  
і науки України  

 
Хайфський 

університет   

 
Поморська 
Академія  

(м.Слупськ, 
Польща) 

 
 

 
 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
Department of Production and Investment Management  

Agrarian Management Faculty 
Maritime Academy (Slupsk, Poland) 

HAYPH UNIVERSITY (Israel) 
Center for Business Innovation and Transformation 

Skarb&Statok Finance Soft Bank With Hard Skills 
 
 

 

  

 

 

THE PROGRAMME  

 

 
OF THE 4 ND INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE 

CONFERENCE 

«INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 

ECONOMY: GLOBAL TRENDS, OPPORTUNITIES OF 

UKRAINE AND THE ROLE OF THE AGRI-FOOD SECTOR» 
 

 

 
 

 

 
 

26 – 27 th November 2020 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kyiv, online, Zoom 
  



НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

 
ШИНКАРУК  

Лідія Василівна 

голова, завідувач кафедри виробничого  

та інвестиційного менеджменту НУБіП України,  

доктор економічних наук, професор, 

 член-кореспондент НАН України 

 

ГІРЧИНСЬКА 

Данута 

Проректор, доктор економічних наук, професор, 

Поморська Академія, м. Слупськ, Польща 

  

БАТЧЕНКО  

Людмила Вікторівна 

доктор економічних наук, професор, заслужений 

працівник освіти України, академік Академії 

економічних наук України, професор ім. Жана Моне 

з європейської економіки, кафедра готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу, Київський 

національний університет культури і мистецтв     

(м. Київ, Україна) 

  

СВЕЧКІНА  

Аліна  Леонідівна 

кандидат природних ресурсів та управління 

навколишнім середовищем, кафедра менеджменту, 

Хайфський університет, Ізраїль. 

  

ВИНЯРСЬКИЙ 

Владислав 

Володимирович 

генеральний директор Skarb&Statok 

  

МАЙОРОВА  

Тетяна Володимирівна 

доктор економічних наук, професор, ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет 

ім. Вадима Гетьмана» 

  

СІГУА Георгій 

 

доктор економіки, старший науковий співробітник 

Інституту  економіки Тбіліського держуніверситету 

ім.І.Джавахішвілі, голова представництва торгово – 

промислової палати Грузії в Україні (м.Київ, 

Україна) 

  

ХАЛЕЛ Кусаинов  доктор економічних наук, професор, Актюбинский 

регіональний державний університет ім. 

К.Жубанова (Казахстан, м. Актобе) 

  

  

  



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
Голова: 

ОСТАПЧУК 

Анатолій Дмитрович  

декан факультету аграрного менеджменту 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,  

кандидат економічних наук, доцент 
 

Заступник голови: 

ШИНКАРУК  

Лідія Василівна 

завідувач кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України, доктор економічних 

наук, професор, член-кореспондент НАН України 
 

Члени організаційного комітету: 

ПОПОВА 

Ольга Леонтіївна 
 

професор кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

АКСЕНТЮК  

Мар’яна Миколаївна 
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

АЛЕКСЕЄВА 

Катерина Андріївна 
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

БИХОВЧЕНКО 

Валентина Петрівна 
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

ВЛАСЕНКО 

Тетяна Олексіївна 
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

ГАВРИЛЮК  

Віталій Петрович 
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

ДЄЛІНІ 

Марина Миколаївна 
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

ОРЕХІВСЬКИЙ 

Віктор Григорович 
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

СВЕРДАН 

Михайло Михайлович 
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

СУХАНОВА  

Алла Валеріївна  
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

ТИТАРЧУК  

Ірина Миколаївна 
 

доцент кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

 

ДЕРГАЧ  

Анна Вадимівна  

старший викладач кафедри виробничого та 

інвестиційного менеджменту НУБіП України 

 



ІV міжнародна науково - практична конференція «Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору» 

відбудеться 26 - 27 листопада 2020 р. в онлайн – платформі ZOOM за посиланням:  

https://us02web.zoom.us/j/8796996869?pwd=WVMvYlo1WTNhbE01V2R4TlU3YWx4Zz

09 

 
Topic: Конференція_КВІМ_Інклюзивний розвиток 

Time: Nov 26, 2020 09:30 Kiev 

Meeting ID: 879 699 6869 

Passcode: 311258 

 

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

26 листопада 2020р. 
 

9:30 – 10:00 - Підключення та реєстрація учасників конференції 

10:00 – 10:30 - Відкриття конференції 

10:30 – 13:00 - Відкритий мікрофон, дискусія учасників конференції, пропозиції 

13:300 – 14:30 - Підведення підсумків пленарного засідання 
 

 

27 листопада 2020р. 
 

10:00 – 11:00 - Підведення підсумків  

11:30 – 17:00  - Культурно – просвітницькі заходи (3-D туру екскурсії - ознайомлення з 

навчальною базою НУБІП України, парками, скверами та доріжками 

Університету) 
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

REGULATIONS OF THE CONFERENCE WORK 

 

Виступи  з доповіддю  до 10 хвилин 

Виступ з інформацією до 3 хв. 

Обговорення  до 5 хвилин 

 

https://us02web.zoom.us/j/8796996869?pwd=WVMvYlo1WTNhbE01V2R4TlU3YWx4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/8796996869?pwd=WVMvYlo1WTNhbE01V2R4TlU3YWx4Zz09


ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА УЧАСНИКІВ ТА ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 
ОСТАПЧУК 

Анатолій Дмитрович  

декан факультету аграрного менеджменту 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,  

кандидат економічних наук, доцент 

 

ШИНКАРУК  

Лідія Василівна 

завідувач кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України,  

доктор економічних наук, професор, 

 член-кореспондент НАН України 

 

PIETREK Michalina   Поморська Академія (м. Слупськ, Польща) 
 

СВЕЧКІНА  

Аліна  Леонідівна 

кандидат природних ресурсів та управління 

навколишнім середовищем, кафедра менеджменту, 

Хайфський університет, Ізраїль.     

  

АВРАМЕНКО  

Наталія Леонідівна 

 

завідувач кафедри товарознавства та техногенно-

екологічної безпеки, кандидат технічних наук, доцент, 

Університет державної фіскальної служби України 

(м.Ірпінь) 
 

  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

МОДЕРАТОР – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України 

ШИНКАРУК Лідія Василівна 

  

ШИНКАРУК Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

Можливості і ризики інклюзивного розвитку економіки в умовах пандемії COVID-19 

 

ВИНЯРСЬКИЙ Владислав Володимирович, генеральний директор Skarb&Statok 

Agro Financing: realities and financial strategies  

 

СІГУА Георгій, доктор економіки, старший науковий співробітник Інституту  економіки 

Тбіліського держуніверситету ім.І.Джавахішвілі, голова представництва торгово – 

промислової палати Грузії в Україні  (м.Київ, Україна) 

Пандемия как значительный, но нефундаментальный фактор углубления глобального 

финансового кризиса 

 

PIETREK Grzegorz, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowanyKatedra Nauk o 

Bezpieczeństwie Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (Gdańsk, Polska) 

Dostosowanie polskiego systemu aktów prawnych do sytuacji pandemicznej związanej z 

COVID - 19 

 

ЛУКАЧ Ростислав, головний тренер офіційний локальний партнер FranklinCovey 

Education Ukraine у Києві та Київській області 

Лідерські якості в умовах нової реальності 

 

МАЙОРОВА Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна) 

ШУПЛАТ Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна) 

Інвестиції в аграрні інновації: особливості реалізації в Україні (на прикладі ФГ 

«АГРОЕКОТЕХНОЛОГІЇ» 

 

ОСЕЦЬКИЙ Валерій Леонідович, доктор економічних наук, професор, академік Академії 

наук Вищої школи України, Заслужений працівник освіти України., професор кафедри 

економічної теорії Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Інституційно-організаційні механізми підтримки розвитку підприємництва 

 

ІЛЬЧУК Микола Максимович, доктор економічних наук, професор, член - кореспондент 

НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри організації 

підприємництва та біржової діяльності, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м.Київ, Україна) 

Роль аграрного сектора в умовах пандеміїї COVID - 19 

 

ВЛАСЕНКО Юрій Григорович, кандидат економічних наук, доцент, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Формування інклюзивного місцевого розвитку 

 

 



СЕКЦІЯ 1. 

ОСОБЛИВОСТІ І РИЗИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

COVID - 19 

 

Керівник – Власенко Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук 

Секретар – Дергач Анна Вадимівна, кандидат державного управління 
 

 

АКСЕНТЮК Мар’яна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м.Київ, Україна) 

Трансформація функцій менеджера або антикризовий менеджмент в умовах 

пандемії 

 

ДЕРГАЧ Анна Вадимівна, кандидат державного управління,  Національний університет 

біоресурсів і природокористування України(м. Київ, Україна) 

КУХАРЬ Б.С., студент, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Діджиталізація як важливий фактор розвитку локального бізнесу в умовах пандемії 

 

ДОВГОРУКИЙ Андрій, студент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Компютерна підтримка прийняття рішень в менеджменті в умовах пандемії                             

Covid19  

 

СУХАНОВА Алла Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ЧОРНОБАЙ Оксана, магістр 2-го року навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

Економічні ризики реалізації проекту міні - готелю 

 

KATERYNA A. ALEKSEIEVA, As.Professor,PhD (Public Administration), National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 

MARIIA O. DATSENKO, Student, specialty “Management” National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine(Kyiv, Ukraine)  

Crisis management issues in modern conditions 

 

MAMMADLI Riad, Student, National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine (Kyiv, Ukraine)  

Human resources management in a turbulent environment 

 

PIETREK GRZEGORZ profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Katedra Nauk o 

Bezpieczeństwie Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (Gdańsk, Polska) 

Dostosowanie polskiego systemu aktów prawnych do sytuacji pandemicznej związanej z 

COVID - 19 

 

 

  



 СЕКЦІЯ 2. 

МОЖЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ ТА 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

 

Керівник – Дєліні Марина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, 

Секретар – Суханова Алла Валеріївна, кандидат економічних наук 
 

 

БЄЛЯЄВА Єлизавета Романівна, аспірантка кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту Національний університет біоресурсів та природокористування України 

Інклюзивний розвиток малих і середніх підприємств через управління потоком 

цінності 

 

КРИВОШЕЙ Я.О., магістр 1 року навчання, факультет ЗРБтаЕ, екологічний 

менеджмент та аудит Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Радіонуклідне забруднення харчових продуктів 

 

СУХАНОВА Алла Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

СОРОКА Антон., студент 4 курсу, 3 група, УІДМП, факультету аграрного менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

Економічна ефективність  вирощування озимої пшениці 

 

СУХАНОВА Алла Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

СТАВНИЧИЙ Олег, студент 4 курсу, 3 група, УІДМП, факультету аграрного 

менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(м.Київ, Україна) 

Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та напрями його 

розвитку 

 

ТИТАРЧУК Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Інклюзивний підхід в фінансуванні бюджетних програм підтримки аграрного 

сектору економіки 

 

ТКАЧЕНКО Тетяна магістр 1 року навчання, факультет ЗРБтаЕ, екологічний 

менеджмент та аудит Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Проблеми реалізації органічного сільськосподарського виробництва в Україні 

 

ALEKSEIEVА Kateryna A., As. Professor, PhD (Public Administration) National University 

of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 
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Analysis of activities of the limited liability company (LLC) "Staryy Porytsk" in 
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СЕКЦІЯ 3. 

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

 
Керівник – Алексеєва Катерина Андріївна, кандидат державного управління, доцент 

Секретар – Аксентюк Мар’яна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 
 

 

АЛЕКСЕЄВА Катерина Андріївна, кандидат державного управління, доцент, 
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БОРСЕНКО Валентина, магістр – 2 року навчання, факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

Реалізація інвестиційного проекту з вирощування огірків у закритому грунті 

 

АЛЕКСЕЄВА Катерина Андріївна, кандидат державного управління, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

МАКАРЕВИЧ Артем Миколайович, магістр – 2 року навчання, факультету аграрного 

менеджменту Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м.Київ, Україна) 

Шляхи підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним 

транспортом 

 

АЛЕКСЕЄВА Катерина Андріївна, кандидат державного управління, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

МАКАРЕВИЧ Лілія Василівна, магістр – 2 року навчання, факультету аграрного 

менеджменту Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м.Київ, Україна) 

Шляхи підвищення якості обслуговування в сфері ресторанного бізнесу 

 

АЛЕКСЕЄВА Катерина Андріївна, кандидат державного управління, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

ЦОКОЛЬ Ольга Петрівна, аспірант кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Особливості розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері України 

 

ВИНЯРСЬКИЙ Владислав Володимирович, генеральний директор Skarb&Statok 

Agro Financing: realities and financial strategies  

 

ВЛАСЕНКО Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

БАНДУРА Віталій, магістр 1-го року навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Перспективи розвитку ринку мінеральної води 

 

ВЛАСЕНКО Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  (м. Київ, Україна) 

ГУДИМ Катерина, магістр 1-го року навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

Бізнес планування як складова інвестиційної діяльності агропідприємства  

 

 



ВЛАСЕНКО Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  (м. Київ, Україна) 

РИЖА Руслана, магістр 1-го року навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і  природокористування України (м.Київ, Україна) 

Інституційне забезпечення прискореного розвитку флористичного ринку 

 

ВЛАСЕНКО Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  (м. Київ, Україна) 

ЄГОРОВА Анна, магістр 1-го року навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і  природокористування України (м.Київ, Україна) 

Перспективи розвитку вітчизняного ринку хлібобулочних виробів 

 

ДЕРГАЧ Анна Вадимівна, кандидат державного управління,  Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

РИЖА Руслана, магістр 1-го року навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і  природокористування України (м.Київ, Україна) 

Бізнес-план відкриття агентства флористики та декору в умовах інклюзивного 

розвитку  

 

ДЯТЛОВА Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

фінансів та обліку, Донецький державний університет управління, (м. Маріуполь) 

Фінансове забезпечення економічного зростання: стан та проблеми в Україні 

 

ІЛЬЇНА Ксенія, менеджмент 2 курс, навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і  природокористування України (м.Київ, Україна) 

Інвестиційна привабливість виробництва екологічної продукції в аграрному 

секторі України 

 

КАЧАРОВСЬКА Вікторія, магістр 1-го року навчання факультету аграрного 

менеджменту Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м.Київ, Україна) 

Інвестиційні можливості забезпечення інклюзивного розвитку «зеленої» енергетики 

в Україні 

 

КОВАЛЬЧУК Альона Миколаївна, ст. викладач кафедри економіки повітряного 

транспорту,  Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна) 

Мотиваційне управління економічною безпекою підприємства в контексті 

забезпечення інклюзивного розвитку 

 

МЕРЕЖКО Діана, ФЛОНЬОВ Михайло, студенти 4 курсу, групи ФБ-17-1, 

Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Україна) 

Інвестиційні можливості забезпечення інклюзивного розвитку України 

 

МОРОЗ Галина, студентка, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Ознаки агро-рейдерства та захист інвестицій 

 

СОРОКА Анна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

Державний університет телекомунікацій (м. Київ, Україна) 

Оцінка ризиків при прийняті управлінських рішень 
 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=4709891211339170512
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МОІСЕЄНКО Анастасія, магістр 2 року навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Інвестиційний розвиток компанії по виготовленню і реалізації термодеревини 

 

ШИНКАРУК Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

ДАНИЛЮК Олександр, магістр 1-го року навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

Іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи  

 

ШИНКАРУК Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

МИКОЛАЄНКО Марина, магістр 1-го року навчання факультету аграрного 

менеджменту Національний університет біоресурсів і  природокористування України 

(м.Київ, Україна) 

Особливості розвитку інвестиційного ринку в Україні 

 
  



СЕКЦІЯ 4. 

СОЦІОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. 

 
Керівник – Титарчук Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, 

Секретар - Биховченко Валентина Петрівна, кандидат економічних наук, доцент 
 

 

БИХОВЧЕНКО Валентина Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

Гендерний підхід у проектах 

 

БЄЛЯЛОВ Талят Енверович, к.е.н., доцент Київський національний університет 

технологій та дизайну (м.Київ, Україна) 

Підприємницький університет: інклюзивні можливості розвитку та співпраця 

науки і бізнесу 

 

ГАВРИЛЮК Віталій Петрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Інклюзивна економіка і соціальна відповідальність бізнесу: протиріччя 

економічного зростання 

 

ДЕРГАЧ Анна Вадимівна, кандидат державного управління, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України(м. Київ, Україна) 

ОХРІМЕНКО Ярослав,  магістр 1-го року навчання факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна) 

Соціально-економічні чинники інклюзивного економічного зростання 

 

ДЕРГАЧ Анна Вадимівна, кандидат державного управління, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України(м. Київ, Україна) 

РУДЕНКО Володимир, магістр 1-го року навчання факультету аграрного менеджменту, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  (м. Київ, Україна) 

Бізнес-проект створення дитячої юнацької спортивної школи: перспективи і 

можливості  

 

ДЕРГАЧ Анна Вадимівна, кандидат державного управління, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України(м. Київ, Україна) 

ЕРМЕТОВА М.С., магістр 1-го року навчання гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Перспективність бізнес-планування зі створення приватного дитячого садка   

 

ДЕРГАЧ Анна Вадимівна, кандидат державного управління, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України(м. Київ, Україна) 

БЕВЗЮК Д.О., бакалавр другого курсу гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  (м. Київ, Україна) 

Розвиток соціального підприємництва в Україні  

 

ДЕРГАЧ Анна Вадимівна, кандидат державного управління, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України(м. Київ, Україна) 

ГАЛИЦЯ Ольга, студентка 1-го курсу магістратури факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Метод безперервного управління якістю проектів KAIZEN 



ДЄЛІНІ Марина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Особливості соціальної відповідальності підприємств України в умовах пандемії 

 

ДЄЛІНІ Марина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ПАЛІЙ Влада, студентка 2-го курсу магістратури факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Особливості відкриття магазину косметики та чинники впливу в сучасних умовах 

господарювання 

 

ДЄЛІНІ Марина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ТАГІЄВА Валентина, студентка 2-го курсу магістратури факультету аграрного 

менеджменту Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. 

Київ, Україна) 

Особливості розробки бізнес-плану відкриття фітнес-центру 

 

ДЄЛІНІ Марина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

НЕГОДЕНКО Сергій, студент 2-го курсу магістратури факультету аграрного 
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