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Секція 1 

Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку 

 

Модератор:  

Кірдан Олександр Петрович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники:  

 

1. Бержанір А. Л., к. соц. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Соціальна відповідальність бізнесу і розвиток персоналу  

 

2. Білошкурський М. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Місце людського капіталу в інтелектуальній власності: емпіричний аналіз 

 

3. Джаман М. О., д. е. н., доцент 

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Київ 

Зависимость конкурентоспособности экономики от внедрения 

инновационных процессов 

 

4. Каричковський В. Д., д. пед. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

    Каричковська С. П., к. пед. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Соціально-економічні аспекти професійної підготовки майбутніх 

менеджерів в ЗВО України  

 

5. Клименко Л. В., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Сутність теорії ендогенного зростання в зовнішньоторговельній діяльності 

підприємств  

 

6. Мельник В. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України  

 

7. Підлісний Є. В., к. пед. н. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Організаційно-правові аспекти регулювання регіонального розвитку  

 

 

 



8. Сотник І. М., д. е. н., професор 

    Коваленко Є. В., к. е. н., доцент 

    Богомолова К. В., студент 

Сумський державний університет, Суми 

Трудова міграція українців: вплив на економіку країни  

 

9. Стойка В. О., к. е. н., доцент 

    Стойка С. О., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Значення соціальних мереж для суб’єктів господарювання та споживачів, 

що розвиваються в умовах постіндустріальної економіки 

 

 

 

Секція 2 

Сучасні проблеми управління економікою та фінансами 

 

Модератор:  

Стойка Віталій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та соціально-поведінкових наук Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини  

 

Учасники:  

 

1. Бондарук Т. Г., д. е. н., професор  

ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Київ 

Пряме оподаткування та його роль у розвитку фіскального простору 

 

2. Бурак К. М., старший викладач 

    Єрмалович Л. П., к. е. н., доцент 

    Туромша Є. П., к. ф.-м. н., доцент 

Білоруський державний університет, Мінськ, Білорусь 

Становление и развитие государственно-частного партнёрства в 

Республике Беларусь 

 

3. Гоменюк М. О., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Напрями удосконалення системи управління сільськогосподарськими 

підприємствами 

 

4. Гуменюк А. В., к. е. н.  

    Поп І. В., студентка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Сучасні проблеми митної політики України та шляхи їх вирішення 



5. Кічурчак М. В., д. е. н., професор 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 

Структурні зміни в інституційному забезпеченні розвитку креативних 

індустрій в економіці України (на прикладі сфери культури) 

 

6. Луніна І. О., д. е. н., професор 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Київ 

Напрями подолання негативних тенденцій формування фіскального 

простору України  

 

7. Осадчук Н. В., ст. викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Впровадження гендерного підходу у місцеве управління  

 

8. Петренко П. С., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Ефективність діяльності вищого органу державного фінансового 

контролю в Україні 

 

9. Пітель Н. Я., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Концептуальні засади логістичного забезпечення 

зовнішньоторговельних зв’язків  

 

 

 

Секція 3 

Облік, оподаткування і контроль: реалії та перспективи 

 

Модератор: 

Бержанір Інна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

1. Бержанір І. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Напрями удосконалення обліку розрахунків з суб’єктами 

господарювання  

 

2. Гвоздєй Н. І., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Принципи побудови системи оподаткування в Україні  

 



3. Демченко Т. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Організація обліку необоротних активів підприємства  

 

4. Дем’янишина О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Ведення управлінського обліку запасів на підприємствах сфери торгівлі  

 

5. Крочак О. І., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Методи організації та побудови обліку витрат 

 

6. Оляднічук Н. В., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Проблеми обліку і контролю підзвітних коштів та шляхи їх подолання  

 

7. Пилявець В. М., к. е. н., доцент 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, Вінниця 

Облікове нормативно-правове регулювання основних засобів 

 

8. Пилявець І. М., к. е. н., доцент 

Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ, Вінниця 

    Пилявець Є. М., викладач 

Вінницький кооперативний інститут, Вінниця 

Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів в 

діяльності вітчизняних підприємств 

 

9. Федечко К. А., магістрант 

Поліський державний університет, Пінськ, Білорусь  

Сравнительная характеристика категорий валовой, товарной и 

реализованной продукции  

 

10. Хованська М. С., магістрант 

Поліський державний університет, Пінськ, Білорусь  

Организация контроля бюджетирования расходов в процессно-

ориентированных производствах 

 

11. Юрчик М. М, студент 

Поліський державний університет, Пінськ, Білорусь  

Управленческий учёт, анализ и контроль затрат и их влияние на 

себестоимость продукции 

 

 

 

 



Секція 4 

Фінансовий сектор національної економіки у контексті сталого розвитку 

 

Модератор: 

Слатвінський Максим Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

1. Боровик П. М., к. е. н., доцент 

    Драгоненко В. І., магістрант 

Уманський національний університет садівництва, Умань  

Податкові антимонополізаційні важелі процесів вітчизняного 

землекористування  

 

2. Вінницька О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Теоретичні аспекти оцінки рівня децентралізації доходів місцевих 

бюджетів  

 

3. Загороднюк О. В., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань  

Державний бюджет України: стан та перспективи розвитку  

 

4. Колотуха С. М., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Аспекти підвищення рівня фінансового забезпечення 

сільськогосподарських підприємств 

 

5.  Мельник Т. А., к. е. н., доцент 

Центральноукраїнський національний технічний університет, 

Кропивницький 

Сучасні тенденції фінансового забезпечення сталого економічного 

розвитку регіону  

 

6. Мельничук Ю.М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Необхідність та значення фінансового аналізу в текстильній галузі  

 

7. Новак І. М., д. е. н., професор 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Використання аграрних розписок як механізм залучення інвестиційного 

капіталу в розвиток галузі  

 



8. Слатвінський М. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Передумови розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

фінансово-економічної безпеки  

 

9. Попов В. М., к. е. н., доцент 

      Попова С. П., викладач 

Центральноукраїнський національний технічний університет, 

Кропивницький 

Results and prospects of financial decentralization in Ukraine 

 

10. Чвертко Л. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Необхідність міжнародного обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності та його роль у забезпеченні страхового захисту 

автовласників  

 

 

 

Секція 5 

Процеси формування стратегії і тактики менеджменту та маркетингу 

суб’єктів господарювання 

 

Модератор: 

Подзігун Світлана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

1. Альошкіна Л. П., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань  

Стратегічні напрями розвитку екологічного менеджменту у 

вітчизняному аграрному виробництві 

 

2. Барвінок М. В., ст. викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Стан та перспективи електронної комерції в Україні  

 

3. Білошкурська Н. В., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Особливості маркетингу освітніх послуг у сфері вищої освіти  
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    Чирва Г. М., к. пед. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Організаційний механізм маркетингової та логістичної діяльністю в 

інтегрованих підприємствах аграрного сектора економіки  

 

5. Брагінець Т. О., студентка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Аутстафінг персоналу: види, переваги та недоліки  

 

6.  Гарник О. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Методи дослідження ефективності системи мотивації персоналу на 

підприємстві 

 

7. Длугоборська Л. В., викладач 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Фактори росту світового ринку ягід та організаційні умови експорту 

плодово-ягідної галузі України 

 

8. Заморська І. Л., д. т. н., доцент 

    Халахур Ю. Л., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань 

Удосконалення управління діяльністю підприємств, що працюють на 

зовнішніх ринках 

 

9.  Іванов С. В., д. е. н., професор, член-кореспондент НАН України 

   Ляшенко В. І., д. е. н., професор 

   Трушкіна Н. В., к. е. н. 

Інститут економіки промисловості НАН України, Київ 

Модернізація транспортної інфраструктури придніпровського 

економічного району шляхом створення транспортно-логістичного 

кластеру  

 

10. Пачева Н. О., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Формування контрольної гілки державної влади в Україні 

 

11. Подзігун С. М., к. е. н., доцент 

      Гарматюк О. В., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Особливості менеджменту фармацевтичних організацій  

 

 



12. Подзігун С. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

      Соковніна Д. М., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Перспективи маркетингового менеджменту в діяльності садівничих 

підприємств України 

 

13. Спірідонова К. О., к. е. н., доцент 

      Койнаш С. Є., магістрант 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро 

Бізнес-планування як інструмент стратегії розвитку підприємства  

 

14. Ящук Т. А., к. е. н. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Ризик-менеджмент у закладах вищої освіти 

 

 

Секція 6 

Організація та підвищення ефективності виробництва і підприємницької 

діяльності в умовах глобальних викликів 

 

Модератор: 

Богашко Олександр Леонідович, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники:  

 

1. Бондарук І. С., к. е. н., доцент 
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Теоретичні засади соціальної відповідальності бізнесу 

 

2. Вернюк Н. О., к. е. н., доцент 

Уманський національний університет садівництва, Умань  

Удосконалення управління операційними процесами підприємства  

 

3. Кірдан О. П., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Медіація як технологія розв’язання конфліктних ситуацій у сфері 

економіки та фінансів  

 

4. Корнієнко Т. О., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Забезпечення сталого розвитку підприємства у сучасних умовах 

функціонування  



5. Москаленко В. М., викладач 

Центральноукраїнський національний технічний університет, 

Кропивницький 

Analysis of discriminant models in forecasting bankruptcy of enterprises 

 

6. Тимошенко Л. В., к. е. н., доцент 

    Лапко А.В., студентка 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро 

Підвищення ефективності виробництва вуглепромислових регіонів 

Донбасу  

 

7. Чирва О. Г., д. е. н., професор 

    Богашко О. Л., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Забезпечення регіонального інноваційного розвитку шляхом 

впровадження переваг кластерних об’єднань 

 

 

 

Секція 7 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації 

 

Модератор: 

Поворознюк Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Учасники: 

 

1. Акулов М. Г., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Моделювання індикаторів ефективності спортивно-оздоровчого туризму 

 

2. Белан О. В., докторант 

Інститут Управління, Варна, Болгарія 

Формирование понятия «лечебно-оздоровительный потенциал» 

 

3. Бербец Т. М., к. пед. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Формування лояльності споживачів як одного з основних чинників 

функціонування закладів ресторанного господарства 

 

4. Бойко М. В., студентка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Роль тревел-блогерів у житті сучасного туриста 



5. Джаман М. О., д. е. н., доцент 

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Київ 

Інвестиції як фактор впливу на формування туристичного образу 

регіону  

 

6. Кирилюк І. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Сучасні тенденції розвитку круїзного туризму 

 

7. Кравченко Л. В., к. пед. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Використання інтерактивних технологій для підвищення рівня 

обслуговування у сфері ресторанного бізнесу 

 

8. Поворознюк І. М., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Особливості формування туристичного продукту регіону  

 

9. Слатвінська Л. А., к. е. н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Підходи до формування системи стратегічного управління розвитком 

регіонального туристсько-рекреаційного комплексу  

 

10. Чирва О. Г., д. е. н., професор 

      Литвин О. В., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Вплив міжнародного співробітництва на розвиток туризму в Україні  

 

11. Шаповал В. М., д. е. н., професор 

НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро 

      Шаповал І. А., студентка 

Сілезький університет в Катовіцях, Польща 

Вплив міжнародного співробітництва на розвиток туризму в Україні  

 

12. Штангеєва Н. І., д. т. н., професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань 

Проблеми та перспективи розвитку сфери гостинності в України 
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