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5. Сіренко О. В. - к.е.н. доцент кафедри організації обліку та аудиту ПДАА 

«Забезпечення соціальної безпеки працюючих пенсіонерів та інвалідів» 

 

6. Алєксєєнко О.О. – студент ДВНЗ «ХДАУ»  

Науковий керівник – Минкіна Г.О., к.с-г.н., доцент 

«Вдосконалення медичного страхування в Україні» 

  

7. Андрієць Т.Г. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Минкіна Г.О., к.с-г.н., доцент 

«Напрями удосконалення державної політики у галузі страхування» 

 

8. Костеріна Ю. В. - студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Минкіна Г.О., к.с-г.н., доцент 

«Стан і розвиток страхового бізнесу в Україні» 

 

9. Павлюк К.В. - магістрант ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Сакун А.Ж., к.е.н., доцент 

«Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств» 

 

10. Рєзнік А. О. - студент Харківського університету внутрішніх справ  

«Вплив психологічних факторів на розвиток підприємницької діяльності» 

 

11. Чир’єва І.В. – студент ДВНЗ «ХДАУ»   

Науковий керівник – Нікітенко К.С., к.е.н., доцент 

«Перспективи розвитку сфери особистого страхування в Україні» 

 

12. Шевченко В.В. - студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Минкіна Г.О., к.с-г.н., доцент 

«Проблеми та перспективи страхування ризиків підприємств АПК» 

 

 

СЕКЦІЯ 4 «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ 

ТА БАНЦІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 
 

1. Мармуль Л.О. - д.е.н., професор Національної академії керівних кадрів культури 

та мистецтв м. Київ, Чорний Б.С. – аспірант  

 «Фінансові джерела розвитку сільського зеленого туризму» 

 

2. Тимошенко А.О. - докторант ПВНЗ “Європейський університет”  

«Інституції фіскальної політики» 

 

3. Бабенко Л. В. - к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування 

Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро 

"Європейський досвід сталого розвитку банківської системи" 

 

4. Боліла С.Ю. - к.с-г.н., доцент, Коваль С.В. - к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ»  

«Підвищення ефективності управління бюджетним процесом для розвитку територіальної 

громади» 

 

5. Бондаренко Н.В. - к.е.н., доцент, Власюк С.А. - к.е.н., доцент «Уманський 

національний університет садівництва» 

«Сучасний стан корпоративного кредитування в Україні» 



6. Губа М.І. – зав. кафедри публічного управління та адміністрування ДВНЗ 

«ХДАУ», к.е.н., доцент 

«Механізми захисту інтересів національних агротоваровиробників» 

 

7. Карташова О.Г. – к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ» 

«Проблеми фінансового забезпечення державної регіональної політики» 

 

8. Корчагіна В.Г., к.е.н., доцент Новокаховського гуманітарного інституту 

«Формування забезпечень як інструмент підтримання економічної стійкості 

підприємства» 

 

9. Мельник К.М. - к.е.н., доцент «Уманський національний університет садівництва» 

«Проблеми формування депозитної політики комерційних банків» 

 

10. Панкратова Л.А. - к.е.н., доцент «Уманський національний університет 

садівництва» 

«Особливості внутрішньобанківського аудиту» 

 

11. Степанова І.В. - к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ»  

«Проблеми стабілізації фінансового ринку України:економіко-правовий аспект»  

 

12. Тополенко Н. М. - к.н.держ.упр, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і 

оподаткування Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро 

"Проблеми фінансування бюджетних установ та шляхи їх вирішення в Україні" 

 

13. Терещенко А. В. - ст. викладач ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені Юрія Бугая «Полтавський інститут бізнесу»  

«Проблемні питання правового регулювання безпеки Підприємницької діяльності» 

 

14. Лозінська Ж.П. – аспірант «Уманський національний університет садівництва» 

«Джерела самофінансування системи фінансового забезпечення малих підприємств» 

 

15. Онищенко В.В. – аспірант ПВНЗ «Європейський університет» 

«Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі імплементації реформи 

децентралізації» 

 

16. Ярмоленко В.В. – аспірант кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Танклевська Н.С., д.е.н., професор 

«Сучасний стан фінансової системи України» 

 

17. Бакал П.В. – студент Новокаховського гуманітарного інституту 

Науковий керівник - Іванова Л.В., ст. викладач 

«Сучасний стан фінансового ринку України: основні проблеми розвитку» 

 

18. Богдан В.Ю. - студентка 51-фм групи, «Уманський національний університет 

садівництва» 

Науковий керівник – Барабаш Л.В., к.е.н., ст. викладач  

«Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації» 

 

19. Волик С.В. – студент Новокаховського гуманітарного інституту 

Науковий керівник - Іванова Л.В., ст. викладач 

«Причинно-наслідкові зв’язки дефіцитності державного бюджету» 



 

20. Дрешпак Р.О. - студент ДВНЗ «ХДАУ»  

Науковий керівник - Собченко А.М. к.е.н., доцент 

«Фактори оцінки ефективності розвитку недержавних пенсійних фондів» 

 

21. Завгородня М.О. - студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Нікітенко К.С., к.е.н., доцент  

«Інвестиційна компетентність місцевих бюджетів» 

 

22. Зубков Є.Ю. – студент Новокаховського гуманітарного інституту 

Науковий керівник - Щедріна М.А., ст. викладач 

«Дослідження процесу кошторисного фінансування біосферного заповідника «Асканія–

Нова»» 

 

23. Коваль Д.О. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Круковська О.В., к.е.н., доцент 

«Бюджетування як невід’ємна частина системи управління аграрними підприємствами» 

 

24. Ковальова В.В. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Круковська О.В., к.е.н., доцент  

«Облікові аспекти формування капіталу банку» 

 

25. Костеріна Ю. В. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Нікітенко К.С., к.е.н., доцент 

«Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації» 

 

26. Межейнікова В. - студентка 4 курсу "Облік і аудит" 

Науковий керівник - Чебан Т.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ХНТУ,  

«Сучасна облікова модель виконання кошторису суб'єктів державного сектору» 

 

27. Молочко Т.І. – студент ДВНЗ «МНАУ» 

Науковий керівник – Ксьонжик І.В., д.е.н., доцент 

«Організація обліку нематеріальних активів суб’єктами державного сектору» 

 

28. Молчанова Т.В. – студент ДВНЗ «МНАУ» 

Науковий керівник – Ксьонжик І.В., д.е.н., доцент 

«Обліково-аналітичне забезпечення нарахування податків в бюджетних установах і 

організаціях» 

 

29. Норченко С.С. – студент Новокаховського гуманітарного інституту  

Науковий керівник - Щедріна М.А., ст. викладач 

«Проблеми фінансового забезпечення видатків на сферу соціального захисту населення в 

Україні» 

 

30. Оленіч К.В. – студент ДВНЗ «МНАУ» 

Науковий керівник – Ксьонжик І.В., д.е.н., доцент 

«Особливості обліку активів у бюджетних установах і організаціях» 

 

31. Плотнікова Г.С. – студент Новокаховського гуманітарного інституту 

Науковий керівник - Щедріна М.А., ст. викладач 

«Елементи структури облікового процесу бюджетних установ» 

 



 

32. Рудакова О.В. – студент Новокаховського гуманітарного інституту 

Науковий керівник - Щедріна М.А., ст. викладач 

«Особливості визнання доходу від надання послуг підприємств комунальної власності» 

 

33. Стрихар О. Л. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Нікітенко К.С., к.е.н., доцент 

«Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи Україні» 

 

34. Судак Д. В.  – студент ДВНЗ «ХДАУ»   

Науковий керівник – Нікітенко К.С., к.е.н., доцент 

«Причини та проблеми процесу «очищення» банківського сектору в  Україні» 

 

35. Сухорукова О. С.  – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Нікітенко К.С., к.е.н., доцент 

 «Вплив політичної кризи на розвиток фінансової системи в Україні» 

 

36. Шадріна Г.А - студент ДВНЗ «ХДАУ»  

Науковий керівник - Собченко А.М. к.е.н., доцент  

«Рівень забезпечення фінансовими ресурсами  сільськогосподарських підприємств» 

 

37. Шепель І.А. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Скрипник С.В., к.е.н., доцент 

 «Особливості електронного адміністрування податків» 

 

 

СЕКЦІЯ 5 «ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ В 

УКРАЇНІ» 

 
1. Виклюк М.І. – к.е.н., доцент ПВНЗ «Європейський університет», Львівська філія 

«Фінансове регулювання інноваційних процесів:адаптація зарубіжного досвіду в Україні» 

 

2. Корнєва Н. О. - к.е.н., доцент, кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування МНУ ім. В.О.Сухомлинського 

"Україна в системі транскордоного співробітництва" 

 

3. Кравчук Л. С. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

МНУ ім. В.О.Сухомлинського 

"Прагматизація публічних фінансів в контексті бюджетної децентралізації" 

 

4. Головко М.Й. – аспірант ПВНЗ «Європейський університет» 

«Міжнародна практика застосування податку на майно» 

 

5. Андрієць Т. Г. – студент ДВНЗ «ХДАУ»   

Науковий керівник – Подаков Є.С., к.е.н., доцент 

«Міжнародний валютний ринок: проблеми і перспективи» 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 6 «РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

 
1. Мармуль Л.О. - д.е.н., професор Національної академії керівних кадрів культури 

та мистецтв м. Київ, Пілявський В.І. - к.е.н., докторант МУБіП 

 «Фінансово-економічні чинники ресурсозбереження у сільському господарстві» 

 

2. Аверчева Н.О. – к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ»  

«Особливості формування витрат та визначення собівартості продукції тваринництва» 

 

3. Бобко В.В. - к.е.н., доцент «Уманський національний університет садівництва» 

«Застосування МСФЗ в облікових практиках аграрних підприємств» 

 

4. Вермієнко Т.Г. – к.е.н, доцент ДВНЗ «ХДАУ»  

«Проблеми фінансового забезпечення аграрних підприємств» 

 

5. Галат Л.М. - к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ»    

«Тенденції на ринку нішевої плодоовочевої продукції  в Україні» 

 

6. Джерелюк Ю.О. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, ХНТУ  

«Основні цілі та принципи оцінювання антикризової стійкості підприємства» 

 

7. Долженко І. І. - к.е.н., доцент кафедри фіскальної політики і страхування НУБіП 

України 

«Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетно-податкової підтримки 

сільськогосподарського виробництва в Україні» 

 

8. Жученко Д.Б. - к.е.н. «Уманський національний університет садівництва» 

«Теоретичні аспекти формування собівартості продукції бджільництва» 

 

9. Круковська О.В. - к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ» 

«Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні кредиторською заборгованістю 

підприємства» 

 

10. Лабенко О. М. - к.е.н., доцент кафедри фіскальної політики і страхування НУБіП 

України  

«Фінансовий механізм реалізації політики «нульових відходів у сільському господарстві» 

 

11. Левченко З. М. - к.е.н.,доцент кафедри організації обліку та аудиту ПДАА 

«Оподаткування доходів членів фермерського господарства» 

 

12. Мац Т. П. - к.е.н.,  доцент кафедри організації обліку та аудиту ПДАА 

«Організація діяльності облікового апарату в умовах використання автоматизованого 

робочого місця бухгалтера» 

 

13. Петрова О.О. - к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ»  

«Актуальні аспекти управління ризиками аграрного виробництва» 

 

14. Поліщук О.М. - к.е.н. «Уманський національний університет садівництва» 

«Удосконалення обліку виробничих запасів» 

 

 



 

15. Пристемський О.С. - к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ» 

«Фінансові аспекти розвитку аграрних підприємств» 

 

16. Рехтета О. М.  - к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних 

відносин МНУ ім. В.О.Сухомлинського 

"Домогосподарства на фінансовому ринку" 

 

17. Самайчук С.І. – к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ» 

«Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства» 

 

18. Тютюнник С. В. - к.е.н.,  доцент кафедри організації обліку та аудиту ПДАА 

«Особливості відображення в обліку продажу іноземної валюти» 

 

19. Федорова Т.В. - в.о.зав. кафедри менеджменту організацій, к.е.н., доцент ДВНЗ 

«ХДАУ» 

«Фінансове забезпечення інноваційної діяльності переробних підприємств»  

 

20. Ходаківська Л. О. - к.е.н., доцент кафедри організації обліку та аудиту ПДАА  

«Необхідність створення служби внутрішнього контролю в аграрних підприємствах» 

 

21. Чебан Т.М. - к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ХНТУ 

«Локалізація та декомпозиція витрат періоду в фінансовому та управлінському обліку» 

 

22. Чернявська Т.А. – к.е.н., доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки 

та соціології  ХДУ 

«Роль ефективної агрологістики в забезпеченні фінансово-економічної самодостатності 

аграрного сектору України» 

 

23. Шепель І.В. - к.е.н., доцент ДВНЗ «ХДАУ» 

«Автоматизація обліку ПДВ в аграрній сфері» 

 

24. Гринь В. І. - ст. викладач кафедри організації обліку та аудиту ПДАА 

«Обліково-аналітичне забезпечення комерційної таємниці підприємства» 

 

25. Куракова Л. Г. - ст. викладач кафедри землеустрою, геодезії та кадастру 

ДВНЗ «ХДАУ» 

«Облік земель сільськогосподарських підприємств» 

26. Шепель Т.С. - асистент ДВНЗ «ХДАУ»   

«Управлінський облік як фактор зростання прибутковості аграрних підприємств» 

 

27. Ковальова А.О. – аспірант ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Танклевська Н.С. д.е.н., професор  

«Розвиток кредитування фермерських господарств» 

 

28. Мірошниченко В.О. - аспірант ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Танклевська Н.С. д.е.н., професор 

«Структурні елементи фінансового потенціалу сільськогосподарський підприємств» 

 

29. Синенко О.О. - аспірант ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Танклевська Н.С. д.е.н., професор  

«Податкові стимули та їх вплив на розвиток фермерських господарств» 



 

30. Богомолова Ю. - студентка 4 курсу "Облік і аудит" 

Науковий керівник - Чебан Т.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ХНТУ,  

«Облік виплат працівникам: узгодження термінології» 

 

31. Бодуліна С.В. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Шепель І.В. – к.е.н., доцент  

«Особливості обліку необоротних активів в контексті Податкового кодексу України» 

 

32. Ботнар І.О., Човага С.В. – студенти ДВНЗ «МНАУ» 

Науковий керівник - Дубініна М.В., д.е.н., доцент 

«Ведення бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу в сільськогосподарських 

підприємствах Єланецького району Миколаївської області» 

 

33. Гаран О.С. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Скрипник С.В., к.е.н., доцент 

«Фінансово-облікове забезпечення розрахунків аграрних підприємств» 

 

34. Гаркуша О.М. - студент ДВНЗ «ХДАУ»   

Науковий керівник -  Пристемський О.С., к.е.н., доцент 

«Фінансово-кредитний механізм функціонування аграрних підприємств» 

 

35. Горбач Т.О. – студент ДВНЗ «МНАУ» 

Науковий керівник - Дубініна М.В., д.е.н., доцент 

«Сучасні підходи до організації кадрового аудиту в сільськогосподарських 

підприємствах» 

 

36. Гулік І.В. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Вермієнко В.Г., к.е.н., доцент  

«Організація та проблеми відображення обліку розрахунків в іноземній валюті» 

 

37. Дворницька Т.П., Крижановська Н.М. – студенти ДВНЗ «МНАУ» 

Науковий керівник – Дубініна М.В., д.е.н., доцент 

«Особливості організації обліку у фермерських господарствах» 

 

38. Долгая Н.I. -  студент ДВНЗ «ХДАУ»   

Науковий керівник - Пристемський О.С., к.е.н., доцен 

«Розвиток фінансово-кредитного забезпечення переробних підприємств АПК» 

 

39. Дружинська М.В. - студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Сакун А.Ж., к.е.н., доцент  

«Формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві» 

 

40. Землянухіна О. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник -  Шепель І.В. – к.е.н., доцент 

«Облікова політика: організація і методика розробки» 

 

41. Ігнатенко С.В. – студент ДВНЗ «МНАУ» 

Науковий керівник – Ксьонжик І.В., д.е.н., доцент 

«Організація обліку нарахування і сплати ПДВ у сільськогосподарських підприємствах» 

 

 



 

42. Капуза М. - студент ДВНЗ «ХДАУ»  

Науковий керівник - Собченко А.М. к.е.н., доцент  

«Фінансово-економічне обслуговування малих форм господарювання в аграрній сфері» 

 

43. Коваль Д.О. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Скрипник С.В., к.е.н., доцент 

«Важливі аспекти оподаткування ПДВ у сільськогосподарських кооперативах» 

 

44. Козаченко К.В. – студент Новокаховського гуманітарного інституту 

Науковий керівник - Щедріна М.А., ст. викладач 

«Проблемність обліку логістичних витрат підприємства» 

 

45. Куліш О.А. – студент ДВНЗ «МНАУ» 

Науковий керівник – Ксьонжик І.В., д.е.н., доцент 

«Податкова звітність бюджетних установ: особливості формування і подання» 

 

46. Мала Л.В. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Скрипник С.В., к.е.н., доцент 

«Актуальні проблеми обліку і контролю розрахунків з підзвітними особами» 

 

47. Маляренко  С.О. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Вермієнко В.Г., к.е.н., доцент  

«Напрями покращення організації формування, використання та обліку оборотних активів 

на підприємстві» 

 

48. Пастухова Т.Ю. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Вермієнко В.Г., к.е.н., доцент  

«Вдосконалення організації обліку і аудиту фінансових результатів від звичайної 

діяльності підприємства» 

 

49. Перекрестенко Ю.С. – студент Новокаховського гуманітарного інституту 

Науковий керівник - Корчагіна В.Г., к.е.н., доцент 

«Проблеми гармонізації обліку дебіторської заборгованості в умовах застосування 

МСФЗ» 

 

50. Поліщук Т.О. - студент ДВНЗ «ХДАУ»   

Науковий керівник - Пристемський О.С., к.е.н., доцент 

«Фінансово-кредитне забезпечення аграрного ринку України» 

 

51. Ралдугіна І.В. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Скрипник С.В., к.е.н., доцент 

«Організаційно-методичне забезпечення інвентаризації аграрних підприємств» 

 

52. Романішина В.В.  – студент ДВНЗ «ХДАУ»   

Науковий керівник – Танклевська Н.С., д.е.н., професор 

 «Фінансово-облікове забезпечення аграрних підприємств» 

 

53. Савченко О.В. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Шепель І.В. к.е.н., доцент  

«Удосконалення обліку запасів в інформаційній системі» 

 



 

54. Сердюкова О.Д. - студент ДВНЗ «ХДАУ», Пристемський О.С. – к.е.н., доцент 

«Механізм формування фінансово - кредитного забезпечення розвитку аграрних 

підприємств» 

 

55. Собченко Д.К. - студент  ДВНЗ «ХДАУ»  

Науковий керівник - Собченко А.М. к.е.н., доцент  

«Результати аналізу кредитування аграрних підприємств вітчизняними банками» 

 

56. Стрельчукова А.Н. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Шепель І.В. к.е.н., доцент  

«Обліково-аналітичне забезпечення виробничих запасів аграрних підприємств» 

 

57. Терещенко Є.В. – студент Новокаховського гуманітарного інституту 

Науковий керівник - Щедріна М.А., ст. викладач 

«Аналіз методів організації обліку  запасів на підприємствах» 

 

58. Щербина О.В. – магістрант економічного факультету ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник – Танклевська Н.С. д.е.н., професор  

«Фінансова складова розвитку сільськогосподарських підприємств» 

 

59. Юрченко П.Ю. – магістрант ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Сакун А.Ж., к.е.н., доцент  

«Фінансово-облікове визнання дебіторської заборгованості» 

 

60. Якущенко А.Я. – студент ДВНЗ «ХДАУ» 

Науковий керівник - Шепель І.В. – к.е.н., доцент 

«Методика подання фінансової звітності у системі електронного документообігу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


