
НАУКОВА РОБОТА 

Кафедри фінансів і кредиту 

2.20 НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕМІНАРИ) 

 

№ 
Назва наукового заходу 

(конференція, круглий стіл, семінар) 

Дата 

проведення 

Всеукраїнські Вузівські 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

1. 

Друга Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

“Фінансові аспекти розвитку національного господарства 

України в умовах глобалізації” 

29.04.16 60 37   

2. 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукове 

забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» 

01.12.15 65 31   

3. 

Конференція за підсумками технологічної за напрямом підготовки виробничої 

практики студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит»  

ОКР «Бакалавр» «Стан і перспективи вдосконалення фінансової роботи суб’єктів 

підприємництва» 

30.09.15   50 11 

4. 

Конференція за підсумками переддипломної фахової виробничої практики студентів 

напряму підготовки «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» «Стан і перспективи 

вдосконалення організації фінансів суб’єктів підприємництва»  

24.03.16   50 12 

5. 

Конференція за підсумками виробничих практик студентів спеціальності «Фінанси і 

кредит» ОКР «Магістр» і ОКР «Спеціаліст» «Фінансовий менеджмент на 

підприємстві: стан і шляхи вдосконалення» 

31.03.16   30 14 

6. 
Конференція професорсько-викладацького складу по результатам наукової 

діяльності за 2015 рік 

18-19.05.2016   25 4 

7. Наукова студентська конференція 27-28.04.2016   60 41 

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ 

№ Назва підрозділу 
Керівник 

підрозділу 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Напрями роботи 

1. - - - - 

2.     

НАУКОВІ ШКОЛИ 

№ Назва школи Керівник школи 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Наукова діяльність керівника 

Напрями роботи 

(спеціальність) 

1. Школа Аранчій  Аранчій Валентина Кандидат економічних наук, Опубліковано понад 120 наукових праць, 5 08.00.04 – економіка та 



Валентини  

Іванівни 

Іванівна професор навчальних посібників. Під її керівництвом 

підготовлено і захищено 11 кандидатських 

дисертацій 

управління підприємствами; 

08.00.03 – економіка та 

управління національним 

господарством 

2. 

Школа Мармуль  

Лариси  

Олександрівни 

Мармуль Лариса 

Олександрівна 

Доктор економічних наук, 

професор 

Опубліковано понад 300 наукових праць, 

25 навчальних посібників. Під її 

керівництвом підготовлено і захищено 

більше 50 кандидатських і докторських 

дисертацій 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами; 

08.00.03 – економіка та 

управління національним 

господарством 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ 

№ 
Назва інституту, дата 

заснування 
Керівник інституту 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Наукова діяльність Напрями роботи 

1. Навчально-науковий 

інститут економіки та 

бізнесу 

Галич Олександр 

Анатолійович 

Кандидат економічних  

наук, доцент 

  

2.      

НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

НАУКОВА ТЕМАТИКА 

Державна тематика 

№ Виконавець 

Науковий 

ступінь, 

вчене звання 

Назва теми 

1. - - - 

Договірна тематика 

1. Професорсько-викладацький 

склад кафедри 

 Удосконалення фінансової діяльності суб’єктів господарювання 

Ініціативна тематика 

1.  Аранчій В.І. 
кандидат економічних 

наук, професор 

Економічна ефективність виробництва яловичини в м’ясному під комплексі АПК і шляхи його 

підвищення 

2.  Аранчій В.І. 
кандидат економічних 

наук, професор 
Удосконалення механізму фінансової діяльності підприємств, організацій, установ 

3.  Безкровний О. В. 
кандидат економічних 

наук, доцент 

Державне соціальне страхування працівників аграрних підприємств.  

Теоретичні та практичні аспекти оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 

4.  Березницький Є. В.  
кандидат економічних 

наук 
Розвиток і ефективність виробництва в молоко продуктовому підкомплексі регіону  

5.  Борисова І. С. кандидат економічних Використання фінансового механізму в регулюванні ринкових відносин 



наук, доцент 

6.  Галінська Т. С. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Стратегічні напрями інтенсифікації виробництва в аграрних підприємствах 

7.  Глущенко Ю. А. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Формування місцевих бюджетів України 

8.  Дорошенко О. О. 
кандидат економічних 

наук 
Антикризове управління діяльністю сільськогосподарських підприємств 

9.  Дроботя Я. А.  
кандидат економічних 

наук, доцент 

Управління логістикою матеріальних запасів аграрних підприємств 

Центральний банк та грошово-кредитна політика 

10.  Зоря О. П. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Формування стратегії розвитку аграрних підприємств 

11.  Зоря О. П. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Регуляторна політика держави в сільському господарстві 

12.  Зоря С. П. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Формування конкурентних критеріїв розвитку сільськогосподарських підприємств 

13.  Капаєва Л. М. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств 

14.  Краснікова О. М. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів 

15.  Лелюк Ю. М. 
кандидат економічних 

наук, доцент 

Теоретико-методологічні засади державної антициклічної політики в умовах макроекономічної 

нестабільності 

16.  Лихопій В. І.  - Формування конкурентоспроможності виробництва тваринницької продукції в регіоні 

17.  Мармуль Л. О. 
доктор економічних 

наук, професор 

Підвищення ефективності розвитку і функціонування регіонального агропромислового комплексу в 

умовах  формування ринкових відносин 

18.  Лях М. С. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Вексельний  в сучасній системі боргових зобов’язань в Україні 

19.  Мисник Т. Г. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Підвищення ефективності використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах 

20.  Некрасенко Л. А. 
кандидат біологічних 

наук, доцент 
Сталий розвиток агроекосистем  

21.  Остапенко О. М. 
кандидат економічних 

наук, доцент 
Антикризове управління сільськогосподарськими кооперативами 

22.  Смолянська О. Ю. доцент Управління інвестиційною діяльністю підприємств АПК 

23.  Собчишин В. М. 
доктор економічних 

наук 

Логістичне управління закупівлями матеріально-технічних ресурсів у сільськогосподарських 

підприємствах 

24.  Чумак В. Д. 
кандидат економічних 
наук, доцент Організаційно-економічний механізм санації та банкрутства підприємств 

25.  Горпинченко К. М. - Розвиток та регулювання зовнішньоекономічної діяльності в лісогосподарському виробництві 

26.  Томілін О.О. доктор економічних 

наук, доцент 
Регіональні аспекти регулювання ринку продовольста в Україні 



27.  Воронько К. С. - Розвиток податкового менеджменту на аграрних підприємствах 

28.  
Дашевська Н.С. кандидат економічних 

наук 
Фінансові аспекти маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку продукції 

тваринництва 

29.  Лантух А.О. - Формування стратегії сталого розвитку аграрних підприємств 

2.7 
ДОГОВОРИ НА НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАНУ, НААН, НАУКОВИМИ 

УСТАНОВАМИ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ТА СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМИ 

№ 
Назва 

договору 

НАНУ, НААН, 

НУіГ, СГ 

Строк дії 

договору 
Виконавці сторін в особі Тема договору 

1. Угода про 

створення 

філії 

кафедри 

фінансів і 

кредиту з 

навчально-

наукової 

діяльності 

Філія 

«Полтавське 

головне 

регіональне 

управління 

ПАТ «Комерці

йний банк 

«ПриватБанк» 

21 лютого 

2012 по 20 

лютого 

2016 р. 

Ректор Полтавської 

державної аграрної 

академії В. І. Аранчій 

Директор Філії «Полтавське 

головне регіональне управління 

ПАТ «Комерційний банк 

«ПриватБанк» О. Г. Цись 

Створення філії кафедри фінансів і кредиту на базі Філії 

«Полтавське головне регіональне управління 

ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» з метою: 

- практичного навчання студентів; 

- поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців 

шляхом поєднання теоретичного та практичного навчання;  

- поглибленого вивчення основ банківської справи;  

- формування навичок організаторської та суспільно-

виховної роботи студентів. 

2. Угода про 

створення 

філії 

кафедри 

фінансів і 

кредиту з 

навчально-

наукової 

діяльності 

ТОВ «Агро-

промислова 

компанія 

«Докучаєвські 

чорноземи» 

1 березня 

2012 по 

28 лютого 

2016 р. 

Ректор Полтавської 

державної аграрної 

академії В. І. Аранчій 

Генеральний директор 

ТОВ «Агропромислова 

компанія «Докучаєвські 

чорноземи» А. А. Кибка 

Створення філії кафедри фінансів і кредиту на базі 

ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаєвські 

чорноземи» з метою: 

- поглиблення інтеграції навчання, науки і виробництва;  

- перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК; 

- практичного навчання студентів; 

- поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців 

шляхом поєднання теоретичного та практичного навчання;  

- поглибленого вивчення новітніх технологій фінансового 

планування, управлінського обліку, автоматизованого 

формування фінансової звітності та її аналізу; 

- формування навичок організаторської та суспільно-

виховної роботи студентів; 

- проведення спільних наукових досліджень. 

3. Угода про 

створення 

філії 

кафедри 

фінансів і 

кредиту з 

навчально-

наукової 

діяльності 

Українська 

універсальна 

біржа 

3 вересня 

2012 по 

31 грудня 

2016 р. 

Ректор Полтавської 

державної аграрної 

академії В. І. Аранчій 

Перший заступник директора 

Української універсальної біржі 

І. Б. Кучеренко 

Створення філії кафедри фінансів і кредиту на базі 

Української універсальної біржі з метою: 

- практичного навчання студентів і стажування викладачів;  

- поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців 

шляхом поєднання теоретичного та практичного навчання;  

- поглибленого вивчення біржових операцій; 

- формування навичок організаторської та суспільно-

виховної роботи студентів. 



4. Договір про 

науково-

виробниче 

співробітни

цтво 

ДП «ДГ ім. 

Декабристів» 

З 1 січня 

2012 р. по 

31 грудня 

2016 р. 

Ректор Полтавської 

державної аграрної 

академії  

В. І. Аранчій 

Директор ДП «ДГ ім. 

Декабристів» Цибенко 

Володимир Григорович 

Створення філії кафедри фінансів і кредиту на базі 

Української універсальної біржі з метою: 

- практичного навчання студентів і стажування викладачів;  

- поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців 

шляхом поєднання теоретичного та практичного навчання;  

- поглибленого вивчення біржових операцій;  

- формування навичок організаторської та суспільно-

виховної роботи студентів. 

2.15 ЗАВЕРШЕНІ НАУКОВІ РОБОТИ 

№ 
Виконавці 

роботи 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва роботи Одержані результати 

1. Томілін О.О. д.е.н. докторська дисертація 

Проведено розробку міжгалузевих зв’язків агропромислового 

виробництва та їх вплив на структурну політику 

бурякоцукрового підкомплексу 

2. 
Дашевська 

Н.С. 
к.е.н. кандидатська дисертація 

Удосконалено напрями маркетингової діяльності 

сільськогосподарських підприємств на ринку продукції 

тваринництва 

3. Лантух А.О. к.е.н. кандидатська дисертація Розроблено стратегію сталого розвитку аграрних підприємств 

2.14 ВПРОВАДЖЕНІ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
Назва авторського 

свідоцтва, патенту 
Номер 

Дата 

реєстрації 

Ким 

зареєстровано 

Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Де впроваджено 

Економі

чна 

ефектив

ність, 

тис. грн. 

1. - - - - - - - 

2.1 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ТА АСПІРАНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ГРАНТИ, 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

№ 
Ім’я, прізвище, 

По батькові НПП 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва гранта, стипендії Хто надав 

Кількість 

отриманих 

коштів, тис. 

грн. 

1. - - - - - 

2.18 ПРОБЛЕМНІ ТА СЕРТИФ ІКОВАНІ (АКРЕДИТОВАНІ) НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ 

№ Назва лабораторії Керівник лабораторії 
Науковий ступінь, вчене 

звання 
Фінансування Призначення лабораторії 

Акредитовані 

1. - - - - - 

2.      

Не акредитовані 

1. Навчально-наукова Некрасенко Л.А. к.б.н., доцент - Основними напрямами 



лабораторія фінансових 

досліджень 

діяльності Лабораторії є: 

1. Організація роботи щодо 

створення методичного і 

дидактичного забезпечення 

лабораторії. 

2. Проведення на високому 

навчально-методичному рівні 

практичних і лабораторних 

занять з метою набуття 

студентами глибоких знань та 

практичних навичок. 

3. Формування фонду 

тестових завдань для 

здійснення об’єктивного 

поточного, модульного та 

підсумкового контролю знань 

студентів. 

4. Накопичення та 

систематизація архівних 

документів з метою 

формування навчально-

практичних, методичних 

пакетів для студентів з 

опанування фінансових 

дисциплін, виконання 

індивідуальних науково-

дослідних завдань. 

5. Систематизація та постійне 

поповнення нормативно-

правових актів та звітної 

інформації щодо питань 

фінансової діяльності 

підприємств, організацій та 

установ, у тому числі і в 

електронному вигляді. 

6. Застосування 

інформаційних банків та 

формування баз даних під час 

автоматизованого 

опрацювання інформації в 

розрізі навчальних дисциплін, 



що викладаються на кафедрі. 

7. Ефективне використання 

технічних засобів навчання, 

поповнення бази даних 

Інтернет-посилань, 

керівництво розробками 

комп’ютерних програм, 

електронних підручників. 

Розробка та використання 

комп’ютерних навчальних 

програм.  

8. Методична допомога 

викладачам кафедри із питань 

організації, планування і 

методики проведення 

навчальної практики з 

фінансових дисциплін. 

9. Забезпечення комплектами 

первинних документів 

студентів на час проведення 

навчальної практики та під 

час підготовки до 

проходження виробничих 

практик у господарствах. 

10. Розробка навчальних 

завдань із застосуванням 

методів активізації навчальної 

діяльності для проведення 

ділових ігор. Виконання 

ситуаційних завдань з аналізу 

виробничих (практичних) 

ситуацій тощо. 

11. Забезпечення проведення 

самостійної підготовки 

студентів під час 

дистанційного навчання. 

12. Розробка положень і 

орієнтовних завдань для 

проведення олімпіад, 

конкурсів, вікторин з 

фінансових дисциплін. 



13. Забезпечення студентів, 

аспірантів та викладачів 

робочими місцями, 

укомплектованими сучасним 

обладнанням, методичною та 

довідковою літературою для 

наукових досліджень за 

обраними темами. 

14. Систематизація та 

пропаганда новин з питань 

фінансів через презентацію 

новин, формування 

нормативно-правових 

матеріалів за темами. 

15. Допомога в апробації 

результатів наукових 

досліджень студентів, 

аспірантів та викладачів 

шляхом проведення 

конференцій, круглих столів, 

виконання конкурсних 

наукових робіт, захисту 

підсумкових кваліфікаційних 

робіт попереднього слухання 

дисертаційних робіт. 

16. Допомога в розробці 

навчальних програм, робочих 

програм та навчальних планів 

для підготовки студентів за 

напрямом (спеціальністю) 

«Фінанси і кредит» всіх 

освітньо-кваліфікаційних 

рівнів. 

17. Систематичне оновлення 

та удосконалення навчально-

лабораторної бази, технічних 

засобів навчання, 

комп’ютеризації та 

інформатизації навчального 

процесу.  

18. Налагодження і підтримка 



зв’язків із випускниками, 

спеціалістами 

агропромислового 

виробництва, банківських, 

фінансових та бюджетних 

установ. 

2.10 ОДЕРЖАНО ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ ТА 

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 

№ Назва патенту 
Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Номер Дата реєстрації 

Ким 

зареєстровано 

1. - - - - - 

2.10 АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ОДЕРЖАНІ НА 

СОРТИ, ПОРОДИ, НОВІ МЕТОДИ, ТЕОРІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, НОВІ ВИДИ ВИРОБІВ  

№ Назва авторського свідоцтва 
Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Номер 

Дата 

реєстрації 

Ким 

зареєстровано 

1. - - - - - 

ПІДРУЧНИКИ 

№ Назва підручника Автори Місце, назва, рік видання 
В т.ч. надання 

грифу 

1. - - - - 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ Назва навчального посібника Автори Місце, назва, рік видання 
В т.ч. надання 

грифу 

1. Соціальна відповідальність Бойко Л.М., Аранчій В.І. Полтава, РВВ ПДАА, 2015 - 

2. 
Соціальне страхування Аранчій В.І., Безкровний О.В., 

Лихопій В. І. 
Полтава, РВВ ПДАА, 2016 

№ 1/11-5044 від 

07.04.2014 

2.9 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ 

№ Автори Назва наукової праці Місце видання Країна та рік видання 

1.  Краснікова О.М. Рівень і якість життя населення в Україні Aspekt Publishing 
Taunton, MA, United States 

of America, 2015 

2.  Глущенко Ю. А. Зарубежный опыт формирования финансового потенциала регионов 

Вестник Академии 

государственного 

управления при 

Президенте 

Кыргызской 

Республики 

Бикшек, 2015 

3.  Глущенко Ю. А. Бюджетный контроль Украины – важный инструмент управления на местном уровне 

Интеллектуальное 

лидерство: взгляд в 

будущее: Ежегодная 

Международная 

Астана, АГУ при 

Президенте Республики 

Казахстан, 2015 



научно-практическая 

конференция для 

молодых ученых 

(Астана, 2015) 

4.  Томілін О.О. Регіональний аспект розвитку виробництва бурякоцукрового підкомплексу України 
Economy of AIC. – 

2016. – № 3. 
США, 2016 

5.  Томілін О.О. Теоретичні аспекти формування та розвитку агропромислового виробництва  
Economy of AIC. – 

2016. – № 7. 
США, 2016 

6.  Томілін О.О. 
Problems of state regulation of the economy and the main directions of improvement of 

interbranch relations in the agrarian sector 

Scientific journal 

“Modern science – 

Moderní věda”. – Praha. 

– Česká republika, 

Nemoros. – 2016. –  № 

2.  – P. 63–70. 

Чехія, 2016 

7.  Лантух А.О. 
Научные проблемы обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственных 

предприятий в современных условиях 
Молодой ученый Росія, 2016 

8.  Лантух А. О. 
Наукові засади формування стратегії сталого розвитку сільськогосподарських 

підприємств в умовах глобалізаційних процесів 

International Scientific 

and Practical 

Conference «WORLD 

SCIENCE» 

(Proceedings of the 

International Scientific 

and Practical 

Conference «Modern 

Scientific Achievements 

and Their Practical 

Application 

ОАЕ, 2015 

9.  Писаренко В.П. BIOMETRIC DIGITAL SIGNATURE AS AN ALTERNATIVE DIGITALSIGNATURE 

The scientific journal 

«SCIENTIFIC 

LETTERS OF 

ACADEMIC SOCIETY 

OF MICHAL 

BALUDANSKY». 

Volume 4, No. 4/16. 

Словаччина, 2016 

10.  Безкровний О.В. 
Справляння податків з доходів адвокатів як елемент оподаткування незалежної 

професійної діяльності 

Іnternational scientific-

practical conference 

[«Modern 

transformation of 

economics and 

management in the era 

of globalization»] 

Литва, 2016 



Klaipeda, Lithuania 

Baltija Publishing 

11.  Дашевська Н.С. Efficiency of marketing methods at animal husbandry sphere 
Sustainable 

development 
США, 2015 

12.  Зоря С.П. Стан грошової маси як основа формування грошово-кредитної політики 

Economics, 

management, law: 

problems and prospects : 

Collection of scientific 

articles. Vol. 2. – 

Agenda Publishing 

House, Coventry, 

United Kingdom 

Великобританія, 2015 

13.  Лелюк Ю.М. 

THE SPECIFIC FEATURES OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE 

COUNTER-CYCLICAL POLICY FORMING DURING THE ECONOMIC SYSTEM 

BIFURCATIONS 

Proceedings of 

International Scientific-

Practical Conference 

«Modern 

Transformation of 

Economics and 

Management in the Era 

of Globalization», 

Klaipeda, Baltija 

Publishing 

29 січня, 2016 р., Klaipeda 

2.9 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 

 

№ Автори Назва наукової праці Назва видання Місце і рік видання 

Статті 

1.  
Мисник Т. Г.,  

Краснікова О. М. 

Муніципальні облігації як альтернативне джерело поповнення доходної частини 

місцевих бюджетів 

Науковий журнал 

«ScieceRise» 
м. Харків, 2015 

2.  

Безкровний О. В.,  

Аранчій В. І., 

Тищенко А. В. 

Податкова реформа в аграрному секторі – аналізуємо нововведення 

зб. наук. праць за 

резул. наук. конф. 

молодих вчених 

[„Економіка і 

підприємництво: 

організаційно-

методологічні аспекти 

обліку, фінансів, 

аудиту та аналізу”]. 

Випуск 15. 

Пол. держ. аграр. академія. 

– Полтава: ПДАА, 2015 

3.  Глущенко Ю.А. 
Бюджетний контроль як важливий інструмент управління коштами територіальних 

громад 

Наукові записки 

Інституту 

законодавства 

Київ, 2015 



Верховної Ради 

України. – № 1. 

4.  Зоря С.П. Теоретичні аспекти фінансового посередництва на грошовому ринку Наукові праці ПДАА Полтава, 2015 

5.  Глущенко Ю.А. 
Внутрішній фінансовий контроль в управлінні розвитком територій: український 

досвід 

Актуальні проблеми 

державного 

управління: зб. наук.  

праць ОРІДУ НАДУ. – 

Вип.1(61) 

Одеса, 2015 

6.  Глущенко Ю.А. Місцеві бюджети України в процесі реалізаціі бюджетної децентралізації 

Наукові записки 

Інституту 

законодавства 

Верховної Ради 

України. – № 2. 

Київ, 2015 

7.  Глущенко Ю.А. Доходи місцевих бюджетів України в системі місцевого самоврядування 

Актуальні проблеми 

державного 

управління : зб. наук. 

пр. ОРІДУ НАДУ.– 

Вип.3(63) 

Одеса, 2015 

8.  Глущенко Ю.А. 
Оптимізація видатків місцевих місцевих бюджетів в системі місцевого 

самоврядування 

Теорія та практика 

державного 

управління: друк. фах. 

зб. наук. пр. ХРІДУ 

НАДУ –. Вип.3(50) 

Харків, 2015 

9.  Глущенко Ю.А. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення  

Державне управління 

та місцеве 

самоврядування: зб. 

наук. пр. ДРІДУ 

НАДУ.– Вип.4(27). 

Дніпропетровськ, 2015 

10.  Томілін О.О. Система структурних чинників та періоди розвитку бурякоцукрового підкомплексу  

Науковий вісник 

Ужгородського 

національного 

університету. Збірник 

наукових праць. Серія 

Економіка. Випуск 1 

(47). Т. 1. – Ужгород: 

УжНУ, 2016. 

Ужгород, 2016 

11.  

Безкровний О. В.,  

Мотріченко А. А.,  

Фуга Є. А. 

Фінансові аспекти соціального страхування на випадок безробіття 

зб. наук. праць за 

резул. наук. конф. 

молодих вчених 

[„Економіка і 

підприємництво: 

Пол. держ. аграр. академія. 

– Полтава: ПДАА, 2015 



організаційно-

методологічні аспекти 

обліку, фінансів, 

аудиту та аналізу”]. 

Випуск 15. 

12.  Лантух А. О. 
Концептуальні підходи до формування стратегії сталого розвитку аграрних 

підприємств та її забезпечення 

Наукові праці 

Полтавської державної 

аграрної академії. – 

Вип. 2 (11) 

Полтава, 2015. 

13.  
Аранчій В.І.,  

Лантух А. О. 

Сучасний стан та складові економічного забезпечення сталого розвитку аграрних 

підприємств 

Продуктивність 

агропромислового 

виробництва 

Київ, 2015 

14.  Лантух А. О. Екологічні та соціальні складові сталого розвитку аграрних підприємств 

Вісник ХНАУ ім. В. В. 

Докучаєва. Серія 

«Економічні науки» 

Харків, 2015 

15.  

Безкровний О. В.,  

Катиріна О. С.,  

Мазай В. В. 

Зарубіжний досвід особистого оподаткування фізичних осіб  

зб. наук. праць за 

резул. наук. конф. 

молодих вчених 

[„Економіка і 

підприємництво: 

організаційно-

методологічні аспекти 

обліку, фінансів, 

аудиту та аналізу”]. 

Випуск 15. 

Пол. держ. аграр. академія. 

– Полтава: ПДАА, 2015 

16.  

Некрасенко Л. А.,  

Прокопенко О.В.,  

Аранчій В.І. 

Вуглецевий податок як інструмент екологічного менеджменту в Україні 
Актуальні проблеми 

економіки 
Scopus, 2015 р. 

17.  
Капаєва Л.М.,  

Ватага Л.В. 

Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів 

підприємств 

Економіка і 

підприємництво: 

організаційно-

методологічні аспекти 

обліку, фінансів, 

аудиту та аналізу. 

Збірник наукових 

праці за результатами 

конференції молодих 

вчених. 

Полтава, 2015. 

18.  Лантух А.О. 
Удосконалення інституційного забезпечення сталого розвитку аграрного 

виробництва 
Наукові праці ПДАА Полтава, 2015 

19.  Зоря С.П. Особливості конкуренції на страховому ринку України Актуальні проблеми Київ, 2016 



економіки. – № 4 (178) 

20.  Браво В.В. Економічна сутність понять зносу та амортизації основних засобів підприємства  Наукові праці ПДАА Полтава, 2015 

21.  
Безкровний О.В.,  

Лихопій В.І. 

Соціальне страхування на випадок безробіття у вирішенні проблеми зайнятості 

населення України 
Наукові праці ПДАА Полтава, 2015 

22.  
Безкровний О.В.,  

Дорошенко О.О. 
Становлення та розвиток прибуткового оподаткування фізичних осіб Наукові праці ПДАА Полтава, 2015 

23.  
Безкровний О.В.,  

Мисник Т.Г. 
Податкові ризики: характеристика та шляхи мінімізації 

Актуальні проблеми 

економіки: науковий 

економічний журнал 

№ 6 (180) 

Київ, 2016 

24.  Безкровний О.В. 
Історія виникнення та розвитку єдиного (фіксованого сільськогосподарського) 

податку 

Регіональна економіка 

та управління 
Запоріжжя, 2016 

25.  Писаренко В.П. Впровадження партисипативного бюджету  Вісник ПДАА Полтава, 2016 

26.  
Аранчій В.І.,  

Радіонова Я.В. 
Управління агропромисловим підприємством на засадах інноваційного маркетингу  Наукові праці ПДАА Полтава, 2015 

27.  
Аранчій В.І.,  

Мармуль Л.О. 

Системне управління економічною безпекою аграрних підприємств з урахуванням 

корпоративних чинників організації діяльності 
Наукові праці ПДАА Полтава, 2015 

28.  

Аранчій В.І.,  

Мармуль Л.О.,  

Удовіченко М.О. 

Категорія власності як важливий інструмент управління та регулювання 

використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств 
Наукові праці ПДАА Полтава, 2015 

29.  
Аранчій В.І.,  

Борисова І.С. 
Розвиток податкових систем країн європейського союзу – досвід для України Наукові праці ПДАА Полтава, 2015 

30.  Аранчій В.І. Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування ринку молокопродукції 

Економічний аналіз. 

Вип. 5. – Т.20. – 

Тернопіль: ТНЕУ. 

Тернопіль, 2015 

31.  Дашевська Н.С. Формування масиву маркетингової інформації підприємств галузі тваринництва  Агросвіт Дніпропетровськ, 2015 

32.  Дашевська Н.С. 
Формування стратегії диверсифікації для підприємств-виробників продукції 

тваринництва 
Ефективна економіка 

[Електронне фахове 

видання], 2015 

33.  Дорошенко О.О. 
Проблеми формування видаткової частини бюджету України в контексті 

забезпечення економічного зростання 

Scientific Journal 

«ScienceRise» 
Харків, 2015 

34.  Дорошенко О.О. Особливості формування дохідної частини бюджету України 

Ефективна економіка. 

– № 10. - [Електронний 

ресурс] / Режим 

доступу : 

http://www.economy. 

nayka.com.ua /?op 

=1&z=4421. 

Київ, 2015 

35.  Дорошенко О.О. 
Визначення впливу бюджетної та фіскальної політики держави на ефективність 

фінансово-господарської діяльності підприємств 

Агросвіт. - № 21 – К. : 

ТОВ «ДСК Центр» 
Київ, 2015 

36.  Лантух А.О. Екологічні та соціальні складові сталого розвитку аграрних підприємств 
Вісник ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва. № 2. Серія 
Харків, 2015 



„Економічні науки” 

Тези доповідей 

1.  Бойко Л.М. 
Організаційне забезпечення регулювання земельних відносин у контексті 

євроінтеграції України 

Інституціональні 

засади трансформацій 

в аграрній сфері : 

Матеріали 

Тринадцятих річних 

зборів 

Всеукраїнського 

конгр. вчен. 

економістів-аграрників 

Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 

2.  Кононенко Р.М. Сучасні тенденції розвитку молочного скотарства в Полтавській області 

Актуальні проблеми 

сучасної науки: 

матеріали 

всеукраїнської 

науково- практичної 

конференції (Полтава, 

2015 р.). 

Полтава: ПІБ МНТУ, 2015 

3.  Зоря С. П. Склад та структура грошової маси в Україні 

Матеріали науково-

практичної 

конференції 

професорсько-

викладацького складу 

Полтавської державної 

аграрної академії 

м. Полтава, 2015 р. 

4.  Зоря С.П. Сутність та ключові цілі стратегічного управління в діяльності аграрних підприємств 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених «Наукові 

здобутки молоді – 

вирішенню проблем 

АПК». – Житомир 

Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка. 

Житомир, 2015 

5.  Зоря С.П. 
Конкуренція як основа підвищення ефективності функціонування страховиків 

України 

Збірник тез наукових 

робіт учасників 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції «Сучасні 

міжнародні економічні 

Одеса, 2015 



відносини: проблеми 

та розвиток». – ГО 

«Центр неон омічних 

досліджень та 

розвитку». – О. : 

ЦЕДР. 

6.  Писаренко В.П. Біометричний цифровий підпис як альтернатива електронного цифрового підпису  

Матеріали конференції 

«Сучасні наукові 

дослідження та 

розробки: теоретична 

цінність та практичні 

результати», 15-18 

березня 2016 р. – 

Братислава, 

Словаччина 

Братислава, 2016 

7.  Аранчій В.І. Проблеми інвестування та формування інвестиційного клімату в АПК 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

«Проблеми 

інвестування та 

формування 

інвестиційного клімату 

в АПК» 

м. Полтава, 2015 р. 

8.  Дорошенко О.О. Теоретичні аспекти управління капіталом підприємства 

Матеріали II Всеукр.  

наук.-практ. конф. 

молодих вчених 

«Наукове забезпечення 

розвитку національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики» 

м. Полтава, 2015 р. 

9.  Дорошенко О.О. Методи оптимізації структури капіталу 

Матеріали II Всеукр.  

наук.-практ. конф. 

молодих вчених 

«Наукове забезпечення 

розвитку національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики» 

м. Полтава, 2015 р. 

10.  Дорошенко О.О. Теоретичні аспекти управління оборотними активами підприємства  Матеріали II Всеукр.  м. Полтава, 2015 р. 



наук.-практ. конф. 

молодих вчених 

«Наукове забезпечення 

розвитку національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики» 

11.  Дорошенко О.О. 
Традиційна та альтернативна системи оподаткування підприємств лісового 

господарства 

Матеріали II Всеукр.  

наук.-практ. конф. 

молодих вчених 

«Наукове забезпечення 

розвитку національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики» 

м. Полтава, 2015 р. 

12.  Остапенко О.М. 
Особливості бонусної політики страхових компаній при обслугову -ванні 

сільськогосподарських товаровиробників 

Матеріали шостої 

міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

[«Забезпечення 

сталого розвитку 

аграрного сектору 

економіки : проблеми, 

пріоритети, 

перспективи»]. – 

Дніпропетровськ : 

Типографія 

«Стандарт» (ПП Бойко 

В. В.), В 2 т. – Том 1. 

Дніпропетровськ, 2015 

13.  Остапенко О.М. 
Удосконалення правового поля страхування сільськогосподарських 

товаровиробників 

Матеріали ІІІ 

міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

[«Актуальні проблеми 

обліково-аналітичного 

процесу в управлінні 

підприємницькою 

діяльністю»]. 

Мукачево, 2015 

14.  Дашевська Н.С. Планування маркетингової діяльності підприємств галузі тваринництва 

Матеріали 

міжнародної наукової 

конференції «Науково-

Івано-Франківськ – 

Тернопіль, 2015 



практичне вирішення 

продовольчої, 

енергетичної та 

соціально-економічної 

проблем розвитку 

суспільства в умовах 

фінансово-економічної 

кризи» 

15.  Лантух А.О. 
Екологічна безпека як необхідна умова сталого розвитку сільськогосподарського 

виробництва 

Екологічна безпека та 

збалансоване 

природокористування 

в агропромисловому 

виробництві: 

Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

Київ, 2015 

16.  Томілін О.О. Реалізація заходів з економічного регулювання державної аграрної політики 

Матеріали ХХ 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

«Європейський вибір в 

Україні в контексті 

безпекових викликів та 

сучасних реалій» 

Київ, 2015 

17.  Томілін О.О. Структуризація грошового ринку за інституційними ознаками 

Матеріали II Всеукр.  

наук.-практ. конф. 

молодих вчених 

«Наукове забезпечення 

розвитку національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики» 

м. Полтава, 2015 р. 

18.  Томілін О.О. Грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки 

Матеріали I міжнар. 

наук.-практ. конф. 

«Фінансові аспекти 

розвитку держави, 

регіонів та суб’єктів 

господарювання: 

сучасний стан та 

перспективи» 

Одеса, 2015 



19.  Томілін О.О. 
Фінансовий менеджмент в організаційній структурі підприємств агропромислового 

виробництва 

Матеріали II Всеукр.  

наук.-практ. конф. 

молодих вчених 

«Наукове забезпечення 

розвитку національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики» 

м. Полтава, 2015 р. 

20.  Чумак В.Д. Удосконалення політики управління активами підприємства 

Матеріали  ІІІ 

міжнародної науково-

практичної  інтернет-

конференції 

«Актуальні проблеми 

обліково-аналітичного 

процесу в управлінні 

підприємницькою 

діяльністю» 

м. Мукачево, 2015 

21.  Смолянська О.Ю. Теоретичні аспекти управління фінансуванням необоротних активів 

Матеріали Другої 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених [«Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики»]. 

м. Полтава, 2015 р. 

22.  Смолянська О.Ю. Теоретичні аспекти управління джерелами інвестиційних ресурсів 

Матеріали Другої 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених [«Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики»]. 

м. Полтава, 2015 р. 

23.  Безкровний О.В. Сутність соціального страхування та сучасні проблеми його здійснення 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

[«Економіка, 

Херсон, 2015 



підприємництво та 

бізнес-культура: 

трансформації в 

умовах розвитку 

інновацій»] 

24.  Безкровний О.В. Роль податкового планування для податкової оптимізації на підприємстві 

Міжнародна науково-

практична 

конференція [«Сучасні 

міжнародні економічні 

відносини: проблеми 

та розвиток»] 

Одеса, 2015 

25.  Безкровний О.В. Електронні податкові перевірки, як метод боротьби з ухилянням від сплати податків 

Міжнародна науково-

практична 

конференція для 

студентів, аспірантів 

та молодих учених    

[«Наука та інновації як 

ключові фактори 

конкурентного 

лідерства у глобальній 

економіці»], 

16 – 17 жовтня, Київ, 

Аналітичний центр 

«Нова Економіка» 

Київ, 2015 

26.  Безкровний О.В. 
Пряме оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: проблеми 

здійснення 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

[«Розвиток фінансово-

економічного 

становища на різних 

рівнях управління 

підприємство, регіон, 

держава»], 

6 – 7 листопада, 

Дніпропетровськ, НО 

«Перспектива» 

Дніпропетровськ, 2015 

27.  Безкровний О.В. 
Вплив механізму справляння ПДВ на господарську діяльність суб’єктів 

підприємництва 

V Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

[«Людина, природа, 

техніка у ХХІ 

Полтава, 2015 



столітті»], 

20 листопада, Полтава, 

ПДАА 

28.  Безкровний О.В. Оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді успадкованого майна  

Друга всеукраїнська 

науково-практична 

конференція молодих 

вчених [«Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики»], 1 грудня, 

Полтава, ПДАА 

Полтава, 2015 

29.  Безкровний О.В. До питання визначення економічної сутності активів підприємства  

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція [«Сучасні 

концепції управління 

економічним 

розвитком»], 22 – 23 

січня, Одеса, ГО 

«Центр економічних 

досліджень та 

розвитку» 

Одеса, 2016 

30.  Безкровний О.В. Недержавне пенсійне забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії 

V Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

[«Людина, природа, 

техніка у ХХІ 

столітті»], 5-6 лютого, 

Дніпропетровськ, НЕО 

„Перспектива” 

Дніпропетровськ, 2016 

31.  Безкровний О.В. Досвід зарубіжних країн при справлянні податку на додану вартість 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

[«Економіка в 

контексті 

інноваційного 

розвитку: стан та 

перспективи»], 12-13 

лютого, Ужгород, ВД 

«Гельветика» 

Ужгород, 2016 



32.  
Безкровний О.В.,  

Зоря О.П. 

Необхідність написання випускної роботи здобувачами вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» в контексті виконання проекту «Тьюнінг»  

47 науково-методична 

конференція 

викладачів і аспірантів 

[«Науково-методичні 

засади системи 

забезпечення якості 

освітньої діяльності»], 

15 – 16 березня, 

Полтава : ПДАА 

Полтава, 2016 

33.  Смолянська О.Ю. Роль оцінки фінансового стану в процесі управління фінансами підприємств 

Матеріали Другої 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених [«Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики»]. 

м. Полтава, 2015 р. 

34.  Смолянська О.Ю. Теоретичні основи управління інвестиційною діяльністю підприємств АПК України  

Матеріали Другої 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених [«Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики»]. 

м. Полтава, 2015 р. 

35.  Зоря О.П. 
Сучасна проблематика економічної безпеки сільськогосподарських підприємств та 

шляхи її вирішення 

Матеріали VІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

«Маркетингове 

забезпечення 

продуктового ринку. – 

Полтава : ПДАА, 2015. 

м. Полтава, 2015 р. 

36.  Зоря О.П. Складові елементи управління економічною безпекою аграрних товаровиробників 

Матеріали другої 

всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

м. Полтава, 2015 р. 



вчених «Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики». – Полтава 

37.  Некрасенко Л.А. 
Методичні аспекти розрахунку потреби в капіталі для фінансування оборотних 

активів 

Актуальні проблеми 

обліково – 

аналітичного процесу 

в управлінні 

підприємницькою 

діяльністю: Матеріали 

ІІІ Міжнародної 

науково- практичної 

інтернет - конференції 

Мукачево, 2015 

38.  Некрасенко Л.А. Financial mechanisms for regulation of environmental safety in Ukraine 

Матеріали XXI 

Міжнародної наукової 

конференції. 

«Економіка для 

Екологія» 

Суми, 2015 

39.  
Чумак В.Д.,  

Горпинченко К. М. 
Теоретичні засади діагностики кризових явищ на підприємстві 

Матеріали V 

міжнародної науково-

практичної 

конференції  «Людина, 

природа, техніка у ХХІ 

столітті» 

м. Полтава, 2015 р. 

40.  Лантух А.О. Теоретичні основи формування стратегії сталого розвитку аграрних підприємств 

Сучасні проблеми 

методології та 

організації 

бухгалтерського обліку, 

економічного аналізу і 

аудиту в умовах 

переходу на МСФЗ і 

МСА: матеріали 

Всеукраїнської інтернет-

конференції 

м. Миколаїв, 2015 

41.  Лантух А.О. Концепція сталого розвитку як складова загальної стратегії аграрних підприємств 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених [«Наукові 

м. Житомир, 2015 



здобутки молоді – 

вирішенню проблем 

АПК»], 

42.  Лантух А.О. Екологічні імперативи сталого розвитку аграрних підприємств 

Маркетингове 

забезпечення 

продуктового ринку. 

Матеріали VІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

м. Полтава, 2015 р. 

43.  Лихопій В.І. Досвід  проходження виробничої практики студентами аграрних вузів Франції 

47 науково-методична 

конференція 

викладачів і аспірантів 

[«Науково-методичні 

засади системи 

забезпечення якості 

освітньої діяльності»], 

15 – 16 березня, 

Полтава : ПДАА 

м. Полтава, 2016 р. 

44.  Зоря С. П. Теоретичні аспекти фінансової діяльності підприємств 

Матеріали другої 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених «Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики». – Полтава. 

м. Полтава, 2015 р. 

45.  Зоря С. П. 
Теоретичні основи фінансової стійкості та її значення в аналізі фінансового стану 

підприємства 

Матеріали другої 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених «Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики». – Полтава. 

м. Полтава, 2015 р. 

46.  Мисник Т.Г. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника  
Матеріали 

Всеукраїнської 
Херсон, 2016 



науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Актуальні питання 

економічного розвитку 

в сучасних умовах». – 

22.04.2016, м. Херсон. 

47.  Чумак В.Д. Фінансове планування та його роль в управлінні підприємством  

Матеріали  науково-

практичної 

конференції 

професорсько-

викладацького складу 

за підсумками 

науково-дослідної 

роботи за 2015 рік 

[Текст]: зб.  наук.  пр. / 

ПДАА. – Полтава : 

ПДАА 

м. Полтава, 2016 р. 

48.  Лихопій В.І. Зміни пенсійного законодавства у 2016 році 

Матеріали  науково-

практичної 

конференції 

професорсько-

викладацького складу 

за підсумками 

науково-дослідної 

роботи за 2015 рік 

[Текст]: зб.  наук.  пр. / 

ПДАА. – Полтава : 

ПДАА 

м. Полтава, 2016 р. 



49.  Безкровний О.В. 
Спеціальні режими оподаткування доходів сільськогосподарських 

товаровиробників: законодавчі зміни та необхідність удосконалення 

Матеріали  науково-

практичної 

конференції 

професорсько-

викладацького складу 

за підсумками 

науково-дослідної 

роботи за 2015 рік 

[Текст]: зб.  наук.  пр. / 

ПДАА. – Полтава : 

ПДАА 

м. Полтава, 2016 р. 

50.  Остапенко О.М. 
Информационно-коммуникационные технологии как инструмент 

повышения эффективности взаимодействия страховых компаний со  страхователями 

Електронний ресурс: 

file:///C:/Users/%D0%9

E%D0%BB%D1%8F/D

ownloads/ 

%D0%9A%D0%90%D

0%97%D0%90%D0%A

5%D0%A1%D0%A2% 

D0%90%D0%9D%202.

1%20(1).pdf 

2016 р. 

51.  Некрасенко Л.А. 
Технологія роботи з Google Scholar  та її хмарними інформаційно-аналітичними 

сервісами 

47 науково-методична 

конференція 

викладачів і аспірантів 

[«Науково-методичні 

засади системи 

забезпечення якості 

освітньої діяльності»], 

15 – 16 березня, 

Полтава : ПДАА 

м. Полтава, 2016 р. 

52.  
Некрасенко Л.А.,  

Брисова І.С. 
Система управління оборотним капіталом на підприємствах 

Міжнародна науково-

практична 

конференція . 

«Економіка і 

менеджмент 2016: 

перспективи інтеграції 

та інноваційного 

Дніпропетровськ, 2016 р. 



розвитку», 14-15 

квітня 2016. – 

Дніпропетровськ: Біла 

К.О. 

53.  Глущенко Ю.А. Комунальний кредит в системі місцевого самоврядування 

Матеріали  науково-

практичної 

конференції 

професорсько-

викладацького складу 

за підсумками 

науково-дослідної 

роботи за 2015 рік 

[Текст]: зб.  наук.  пр. / 

ПДАА. – Полтава : 

ПДАА 

м. Полтава, 2016 р. 

54.  
Зоря С. П., 

Зоря О. П. 
Сутність та ключові цілі стратегічного управління в діяльності аграрних підприємств 

Матеріали 

всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених [«Наукові 

здобутки молоді – 

вирішенню проблем 

АПК»] 

м. Житомир, 2015 р. 

55.  Лихопій В. І. La MSA c’est la protection sociale du monde agricole 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції молодих  

вчених [«Актуальні 

проблеми та 

перспективи розвитку 

обліку, аналізу та 

контролю в соціально-

орієнтованій системі 

управління 

підприємством»] 

м. Полтава, 2015 р. 

56.  
Лихопій В. І.,  

Левченко  Р. Р. 
Банківська тріада: операції, послуги, продукти 

Збірник наукових 

праць за результатами 

наукової конференції 

молодих вчених 

[«Економіка і 

підприємництво: 

м. Полтава, 2015 р. 



організаційно-

методологічні аспекти 

обліку, фінансів, 

аудиту та аналізу»] 

57.  Лихопій В. І Відновлення довіри до банківської системи України 

Матеріали науково-

практичної 

конференції 

професорсько-

викладацького складу 

Полтавської державної 

аграрної академії 

м. Полтава, 2015 р. 

58.  Собчишин В. М. Аналіз точки беззбитковості як метод контролінгу  

Матеріали науково-

практичної 

конференції 

професорсько-

викладацького складу 

Полтавської державної 

аграрної академії 

Полтава, 2015 

59.  Собчишин В. М. Управління запасами мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах 

Збірник матеріалів 

Другого Міжнар. 

наук.-практ. бізнес-

форуму [«Бізнес, 

освіта і наука: вектори 

співпраці»] 

Київ, 2015 

60.  Фуга К. С. Вплив податкового навантаження на діяльність підприємств 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

«Проблеми економіки, 

менеджменту та 

сільської кооперації» 

м. Львів, 2015 

61.  

Безкровний О. В.,  

Мотріченко А. А.,  

Фуга Є. А. 

Сутність соціального страхування та сучасні проблеми його здійснення 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

[„Економіка, 

підприємництво та 

бізнес-культура: 

трансформації в 

умовах розвитку 

інновацій”] 

м. Херсон, Херсонський 

державний університет, 

2015 р. 

62.  Глущенко Ю. А. Публічна інформація у бюджетному процесі Дні інформаційного Київ, «Видавництво 



суспільства – 2015: 

матеріали щор. наук. – 

практ. конф. за міжн. 

участю ( Київ, 19-20 

травня 2015 року) 

«Тезис», 2015, Україна 

63.  Глущенко Ю. А. Формування місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації 

Розвиток системи 

регіонального  

управління в умовах 

децентралізації:  

матеріали наук.-практ. 

конф. (Одеса, 29 квітня 

2015 року) 

Одеса, ОРІДУ НАДУ, 

2015, Україна 

64.  Глущенко Ю. А. Розвиток видатків місцевих бюджетів України в системі місцевого самоврядування 

Матеріали літньої 

школи молодих учених 

у галузі науки 

«Публічне 

управління» 

Харків, 2015 р. 

65.  
Березницький Є.В., 

Удовіченко М.О. 
Необхідність управління дебіторською заборгованістю аграрних підприємств 

Матеріали другої 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених «Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики». – Полтава. 

м. Полтава, 2015 р. 

66.  Собчишин В.М. 
Оптимізація запасів мінеральних добрив у процесі стратегічного управління їх 

закупівлями на підприємстві 

Proceedings of 

International Scientific-

Practical Conference 

«Modern 

Transformation of 

Economics and 

Management in the Era 

of Globalization», 

Klaipeda, Baltija 

Publishing 

Клайпеда, 2016 

67.  Собчишин В.М. 
Використання цінових знижок на продукцію в управлінні платоспроможністю 

підприємства 

Матеріали другої 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

м. Полтава, 2015 р. 



вчених «Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики». – Полтава. 

68.  Лихопій В.І. Система соціального страхування у сільському господарстві Франції 

Матеріали другої 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених «Наукове 

забезпечення розвитку 

національної 

економіки: досягнення 

теорії та проблеми 

практики». – Полтава. 

м. Полтава, 2015 р. 

69.  Дашевська Н.С. 
Ключові завдання маркетингу продукції тваринництва в сучасних умовах 

функціонування галузі 

Матеріали 

Міжнародної науково-

практичній 

конференції 

«Проблеми економіки: 

нові ринки та нові 

напрямки розвитку» 

Дніпропетровськ: НО 

Перспектива. 

Дніпропетровськ, 2015 

70.  Некрасенко Л. А. 
Екологічний податок як інструмент екологічного менеджменту та його перспективи 

в Україні . 

Науков-практична 

конференція 

професорсько-

викладацького складу 

Полтава, 2015 р. 

71.  Некрасенко Л. А. Financial mechanisms for regulation of environmental safety in Ukraine. 

Матеріали XXI 

Міжнародної наукової 

конференції. 

“Економіка для 

Екології” 

Суми, 2015 р. 

72.  Некрасенко Л. А. Податкові важелі екологічного менеджменту в Україні 

"ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ". 

Матеріали 

Міждународної 

научно-практичної 

м. Суми, 2015 р. 



конференції імені 

профессора 

Балацького О.Ф. 

73.  Капаєва Л.М. Етика та культура науковців 

Науково-практичні 

конференція 

професорсько-

викладацького складу 

академії (13-14 травня 

2015 рік) 

Полтава, 2015 р. 

74.  Смолянська О.Ю. 
Економічна природа фінансового ринку та його роль в забезпеченні інвестиційними 

ресурсами соціально-економічних перетворень С. 

Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

«Соціально-

економічний розвиток 

України в умовах 

трансформаційних 

змін : виклики, 

тенденції, 

перспективи». 

Полтава, 2015 р. 

75.  
Мисник Т.Г.,  

Борисова І. С. 
Шляхи мінімізації податкових ризиків 

Актуальні проблеми 

обліково-аналітичного 

процесу в управлінні 

підприємницькою 

діяльністю: Матеріали 

ІІІ міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

Мукачево, 2015 

76.  
Смолянска О.Ю.,  

Галінська Т.С. 

Кредитні спілки як учасники інвестиційного процесу на фінансовому ринку: реалії та 

перспективи 

Науков-практична 

конференція 

професорсько-

викладацького складу 

Полтава, 2015 р. 

Монографії 

1. 
Собчишин В. М. Державне регулювання логістичного управління закупівлями в агропромисловому 

комплексі України 

Одеса : Бондаренко М. О., 2015 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ЗРОБИЛИ ВИСТУПИ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ  

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Тема виступу 

Державне, 

обласне 

Дата 

виступу 

1. Аранчій Валентина Іванівна к.е.н., професор Стан розвитку аграрної освіти та шляхи її подальшого розвитку  державне, 

обласне 

протягом 

2015-



2016 рр. 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ЗРОБИЛИ ВИСТУПИ ПО РАДІО 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Тема виступу 

Радіо 

(державне, 

обласне) 

Дата 

виступу 

1. Аранчій Валентина Іванівна к.е.н., професор Стан розвитку аграрної освіти та шляхи її подальшого розвитку  державне, 

обласне 

протягом 

2015-

2016 рр. 

2.3 АСПІРАНТИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові аспіранта 

Спеціальність 

(очно, заочно) 
Науковий керівник 

Дата вступу в 

аспірантуру 

1. Фуга Катерина Сергіївна 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) - очно 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
31.12.2013 

2. Кононенко Руслана Миколаївна 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) - заочно 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
31.12.2013 

3. Ястребов Юрій Юрійович 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) - заочно 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
31.12.2013 

4. Радіонова Яна Вікторівна 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) - очно 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
31.12.2014 

5. Трегубова Оксана Олександрівна 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) - очно 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
31.12.2014 

6. Калантиря Юлія Сергіївна 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) - очно 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
31.12.2014 

7. Бурлака Дмитро Олегович 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) - очно 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
31.12.2014 

8. Писарев Богдан Олександрович 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) - заочно 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
31.12.2014 

9. 
Галушко Петро Борисович 

 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – очно (на умовах 

контракту)  

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
05.02.2015 

10. Павлій Олександр В’ячеславович 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – очно (на умовах 

контракту) 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
05.02.2015 

11. Яценко Ігор Миколайович 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – очно (на умовах 

контракту) 

Мармуль Лариса Олександрівна,  

д. е. н., професор 
05.02.2015 

12. Герасименко Максим Петрович 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – очно (на умовах 

контракту) 

Чумак Валентина Дмитрівна,  

к. е. н., професор кафедри 
10.03.2015 

13. Пеньковський Сергій Валентинович 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за Мармуль Лариса Олександрівна,  05.02.2015 



видами економічної діяльності) – очно (на умовах 

контракту) 

д. е. н., професор 

14. Жданов Богдан Петрович 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – очно (на умовах 

контракту) 

Чумак Валентина Дмитрівна,  

к. е. н., професор кафедри 
10.03.2015 

15.  Білокіз Артем Анатолійович 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – очно (на умовах 

контракту) 

Чумак Валентина Дмитрівна,  

к. е. н., професор кафедри 

07.09.2015 

 

16. Гулянок Роман Олегович 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – очно (на умовах 

контракту) 

Чумак Валентина Дмитрівна,  

к. е. н., професор кафедри 
15.12.2015 

17.  Колісник Дмитро Юрійович 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – очно (на умовах 

контракту) 

Зоря Олексій Петрович, к.е.н.,доцент,  

доцент кафедри фінансів і кредиту 
29.12.2015 

ЗДОБУВАЧІ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові здобувача 
Спеціальність Науковий керівник 

Дата 

прикріпленн

я 

1. 
Горбань Тетяна Павлівна 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) 

Аранчій Валентина Іванівна,  

к. е. н., професор 
31.10.2012 

2.5 ДОКТОРИ НАУК 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові доктора 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Спеціальність 

Штатний, 

сумісник 

1. 

Мармуль Лариса Анатоліївна Доктор економічних наук, професор  08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної 

діяльності) 

зовнішній 

сумісник 

2. 
Бойко Лариса Миколаївна Доктор економічних наук, професор 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством 

штатний 

працівник 

3. 
Томілін Олексій Олександрович Доктор економічних наук, доцент 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством 

штатний 

працівник 

4. 
Маркіна Ірина Анато-ліївна Доктор економічних наук, професор  08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством 

штатний 

працівник 

5. Писаренко В’ячеслав Петрович 
Доктор наук з державного управління, доцент  25.00.02 – механізми державного управління штатний 

працівник 

2.8 ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Тема дисертації Науковий керівник Спеціальність 

Кандидатська, 

докторська, 

дата захисту 

 Томілін О.О. 
Формування міжгалузевих зв’язків 

агропромислового виробництва та їх вплив 
Кваша С.М. 

08.00.03 – економіка та 

управління національним 

Докторська 

дисертація 



на структурну політику бурякоцукрового 

підкомплексу 

господарством 

 Дашевська Н.С. 

Розвиток маркетингової діяльності 

сільськогосподарських підприємств на 

ринку продукції тваринництва 

Аранчій В.І. 
08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами 

Кандидатська 

дисертація 

1. Лантух А.О. 
Формуання стратегії сталого розвитку 

аграрних підприємств 
Аранчій В.І. 

08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами 

Кандидатська 

дисертація 

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФ ІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Автореферат, 

монографія, підручник, 

навчальний посібник 

Назва 
Дата 

надання 

1.  
Безкровний О.В. к.е.н., доцент автореферат Розвиток системи пенсійного страхування 

сільського населення в Україні 

жовтень 

2015 р. 

2.  
Безкровний О.В. к.е.н., доцент автореферат Пенсійне страхування як джерело інвестицій в 

економіку України 

2015-2016  

р 

3.  
Зоря С.П. к.е.н., доцент автореферат Теорія та методологія розвитку 

сільськогосподарського страхування 

листопад 

2015 р. 

4.  
Смолянська О.Ю. доцент автореферат Розвиток фінансового лізингу в сільському 

господарстві 

листопад 

2015 р. 

5.  

Краснікова О.М. к.е.н., доцент автореферат Фінансовий контроль за формуванням та 

використанням фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів та їх.прогнозування 

листопад 

2015 р. 

6.  
Остапенко О.М к.е.н., доцент автоореферат Формування та використання фінансового 

потенціалу сільськогосподарських підприємситв 
2015-2016  р. 

7.  
Собчишин В.М. к.е.н. автореферат Державне фінансування аграрного сектору 

економіки України 
2015-2016 р. 

8.  
Некрасенко Л.А. к.б.н., доцент автореферат Ресурсно-екологічне оподаткування як фактор 

сталого розвитку України 
2015-2016 р. 

9.  
Томілін О.О. д.е.н., доцент автореферат Механізми фінансування екологічних державних 

цільових програм  
2015-2016 р. 

10.  
Томілін О.О. д.е.н., доцент автореферат Банківське кредитування підприємств АПК в 

умовах невизначеності 
2015-2016 р. 

11.  
Галінська Т.С. к.е.н., доцент автореферат Розвиток системи фінансового моніторингу 

зовнішньоекономічної діяльності 
2015-2016 р. 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

2.11 СТУДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

№ Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

1.  Мотріченко А. А., Фінанси і кредит, Сутність соціального страхування та сучасні проблеми Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 



Фуга Є. А. Магістр, 2 гр його здійснення [„Економіка, підприємництво та бізнес-культура: 

трансформації в умовах розвитку інновацій”], м. Херсон, 

Херсонський державний університет, 2015 р. 

2.  Якущенко О.О. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Шляхи підвищення кредитоспроможності підприємств. Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

3.  Тищенко А.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Податкова реформа в аграрному секторі – аналізуємо 

нововведення. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

4.  Даценко В.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Фінансовий лівередж як інструментуправління 

позиковим капіталом підприємства. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

5.  Бондаренко О.І. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Наукові засади ефективності сільськогосподарських 

підприємств. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

6.  Мазай В.В. 

Катиріна О.С. 

ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Зарубіжний досвід особистого оподаткування фізичних 

осіб. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

7.  Мотріченко А.А. 

Фуга Є.А. 

ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Фінансові аспекти соціального страхування ьна випадок 

безробіття. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

8.  Ватага Л.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Сучасний стан та шляхи підвищенняефективності 

використання оборотних активів підприємства. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

9.  Радченко Г.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Удосконалення організаційно – економічного механізму 

фінансової стабілізації підприємств при загрозі 

банкрутства. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

10.  Левченко Р.Р. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Банківська тріада: операції, послуги, продукти. Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

11.  Діхтенко І.М. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Резерв сумнівних боргів – інструмент корегування 

оцінки дебіторської заборгованості. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 



збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

12.  Корогодіна М.Ю. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Сучасні особливості інвестиційної діяльності 

банківських установ. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

13.  Рудич І.С. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Теоретична оцінка максимізації прибутку діяльності 

підприємств. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

14.  Рибак О.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Оборотні активи аграрних підприємств: сутність та 

класифікація. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

15.  Посканна К.О. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Адаптація зарубіжного досвіду фінансового планування 

в Україні. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

16.  Заєць Ю.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Санаційна спроможність: сутнісний аспект. Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

17.  Севастьянов М.М. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Методи оцінки та прогнозування банкрутства 

підприємств 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

18.  Шевченко О.А. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Оцінка санаційної спроможності підприємства. Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

19.  Лейбенко М.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Дослідження економічної сутності управління власним 

капіталом на підприємстві. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

20.  Мисюра І.С. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Особливості здійснення взаємовідносин розпорядників 

бюджетних коштів з органамир державного 

казначейства. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

21.  Іващенко С.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Історичний розвиток ситеми особистого оподаткування. Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 



конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

22.  Алеексеєнко А.К. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Фінансова безпека комерційних банків. Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

23.  Богиня Ю.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Економічна сутність та джерела формування фінансових 

ресурсів 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

24.  Назаров О.А. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Фінансові джерела санації підприємства. Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

25.  Нетудихата І.М. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Управління прибутком підприємства. Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

26.  Нетудихата Я.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Управління фінансовою стійкістю підприємства. Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

27.  Демченко М.О. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Специфіка малого бізнесу та її врахування в процесі 

фінансового управління. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

28.  Шаталов Є.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Необхідність синергетичного підходу до системи 

управління грошовими потоками. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

29.  Бенько А.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Фінансові аспекти управління 

конкурентоспроможностю підприємства аграрного 

сектору. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

30.  Кравченко А.С. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Управління витратами у системі тратегічного 

управління підприємством. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

31.  Логінова Л.Р. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Сучасні проблеми ефективності використання основних 

засобів в аграрних підприємствах. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 



32.  Натоптана Я.Ю. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Стратегічні напрями забезпечення рентабельності 

агропромислового виробництва 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

33.  Ткаченко Я.Б. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Економічна сутність та підходи до визначення величини 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції молодих вчених, Полтава, ПДАА,  2015 р. 

34.  Демусенко А І. ФіК, 4 к. Перевірка правил фінансування підприємства у процесі 

аналізу його фінансової діяльності. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

35.  Іванова Т.О. ФіК, 4 к. Зміст, особливості оцінки та шляхи забезпечення 

фінансової стійкості малих підприємств. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

36.  Кизь Н.І. ФіК, 4 к. Аналіз діяльності підприємства за допомогою відносних 

показників ліквідності та платоспроможності. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

37.  Ковальчук А.О. ФіК, 4 к. Оцінка ефективності використання капіталу 

підприємства та шляхи її підвищення. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

38.  Кока А.М. ФіК, 4 к. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства і 

напрями їх підвищення. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

39.  Кулинич О.М. ФіК, 4 к. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх 

формування. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 



результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

40.  Куришко Л.В. ФіК, 4 к. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів 

підприємств. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

41.  Мірко А.М. ФіК, 4 к. Особливості здійснення та шляхи вдосконалення 

розрахункових відносин бюджетних установ. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

42.  Московець О.Я. ФіК, 4 к. Оцінка руху грошових коштів суб’єкта господарювання. Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

43.  Остапенко О.О. ФіК, 4 к. Оцінка ефективності використання капіталу та 

управління ним на підприємстві. 

Сучасний Стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

44.  Петриченко Н.І. ФіК, 4 к. Комплексна оцінка фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства та шляхи його 

забезпечення. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

45.  Плахтій С.С. ФіК, 4 к. Аналіз фінансового стану малих підприємств та шляхи 

його зміцнення. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

46.  Решітник О.В. ФіК, 4 к. Формування та використання доходів підприємства. Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 



науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

47.  Ропавка К.О. ФіК, 4 к. Розподіл чистого прибутку на підприємстві. Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

48.  Рудич І.С. ФіК, 4 к. Динаміка формування прибутку діяльності 

підприємства. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

49.  Грищенко М.О. ФіК, ОКР 

«Спеціаліст» 

Управління платоспроможністю підприємства за 

допомогою оптимізації його грошових потоків. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

50.  Богиня Ю.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Управління формуванням позиковихфіннасових 

ресурсів підприємства з допомогою фінансового 

левериджу. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

51.  Бондаренко О.І. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Наукові засади ефективності сільськогосподарських 

підприємств. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

52.  Ватага Л.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Управління грошовими активами підприємства з 

використанням моделей Бамуоля та Міллера-Орра. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

53.  Заєць Ю.В. ФіК, ОКР Дієві механізми фінансової стабалазації підприємств. Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 



«Магістр» підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

54.  Лейбенко М.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Методи оптимізації структури капіталу як складова 

політики управління капіталом підприємства. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

55.  Нетудихата І.М. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Розрахунок операційного важеля та його роль в процесі 

управління формуванням прибутку підприємства. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

56.  Нетудихата Я.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Значення показників порогу рентабельності та запасу 

фінансової міцності для управління фінансовою 

стійкістю підприємства. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

57.  Радченко Г.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Система антикризового фінансового управління 

підприємством. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

58.  Тищенко А.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Аналіз ймовірності настання банкрутства  як елемент 

антикризового управління підприємством. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 

59.  Фомівка А.Р. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

Необхідність інвестицій в дебіторську заборгованість в 

процесі управління кредитною політикою підприємства. 

Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної 

підготовки студентів економічного профілю. Матеріали 

науково – практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих та 

переддипломних фахових практик по напрямах 

підготовки (спеціальності), Полтава, 2015 р. 



60.  Винниченко В. С. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

61.  Кулинич О. М. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

62.  Балін О. В., Даценко О. 

В. 

ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

63.  Даценко О. В., 

Чернушенко Ю. О. 

ФіК, ОКР 

«Магістр» 

СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

64.  Чергінець С. Ю., 

Даценко Л. В. 

ФіК, ОКР 

«Магістр» 

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У 

ФОРМУВАННІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

65.  Безкровна Н.П., 

Удовиченко Ю. В. 

ФіК, ОКР 

«Магістр» 

СПЕЦІАЛЬНЕ ОПОДАТКУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

66.  Івашина А. С. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

67.  Петриченко Н. І. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА 

ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

68.  Малецький О. О. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО 

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

69.  Вараксіна Ю. В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

АМОРТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО 

ФІНАНСУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

70.  Тарасенко Р. В. ФіК, ОКР РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Еконміка і підприємництво: організаційно – 



«Магістр» ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

71.  Бойко А. В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ ТА НАДАННЯ 

ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ ВТРАТІ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У 2016 РОЦІ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

72.  Личук В. В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

73.  Погорілий Д. О. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З 

ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

74.  Тимченко С. М. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ 

РЕСУРСАМИ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

75.  Плахтій С. С. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

76.  Приходько Ю.В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

СУТНІСНИЙ АСПЕКТ АНТИКРИЗОВОГО 

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

77.  Клепань В. В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ 

У ЗВІТНОСТІ ПОКАЗНИКА «СУКУПНИЙ ДОХІД»  

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

78.  Данилець І. Ю. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕОДОЛОГІЧНИЙ 

ПРИЙОМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

79.  Перебийніс Я. С. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

80.  Пидяк Т.П. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 



РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

81.  Головня І. В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ 

ПРИ АНАЛІЗІ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

82.  Зуєв В. С., Кудря О. Ю. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ Й КАПІТАЛ 

ПІДПРИЄМСТВА: 

СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

83.  Миколенко А. О., 

Приймак Л. В. 

ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДОПОМОГИ ПРИ 

ТИМЧАСОВІЙ ВТРАТІ ПРЦЕЗДАТНОСТІ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

84.  Малоголовий В. І. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ 

ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

85.  Васильєва Л. І. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

86.  Решітник О. В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

87.  Стрижак Ю. О. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

88.  Ровна Ю. П. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

89.  Ващенко Я. О. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

90.  Даніліна К. Г. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ОСНОВНІ ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 



збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

91.  Крицький Є. О. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

92.  Туманцов В. В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ  ТА 

РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВОГ О РЕЗУЛЬТАТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

93.  Кока А. М. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

КРИЗА ЛІКВІДНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОЗНАКИ 

ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

94.  Куришко Л. В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ДЖЕРЕЛА ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

95.  Кордубан Є. В. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО 

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

96.  Базанова О. С. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ 

МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

97.  Ковальчук А. О. ФіК, ОКР 

«Магістр» 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Еконміка і підприємництво: організаційно – 

методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: 

збірник наукових праць за результатами наукової 

конференції, Випуск 16. Полтава, ПДАА, 2016 р. 

98.  Андрусь В. О., 

науковий керівник 

Аранчій В. І. 

ФіК, 4 к. Зміни в оподаткуванні сільськогосподарсь-ких 

підприємств: переваги та недоліки 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

99.  Кошман Н. І., 

науковий керівник 

Аранчій В. І. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Розвиток прибуткового оподаткування громадян 

України та світу 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

100.  Кошман Н. І., 

науковий керівник 

Аранчій В. І. 

ФіК, 4 к. Податкове планування та його вплив на податкові 

розрахунки 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

101.  Петракій Н. О., 

Овчаренко М. П., 

ФіК, 4 к. Спрощена система оподаткування підприємств малого 

бізнесу 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 



науковий керівник 

Аранчій В. І. 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

102.  Рудич І. С., 

науковий керівник 

Аранчій В. І. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Теоретична оцінка прибутковості підприємства Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

103.  Стратейчук М. О., 

науковий керівник 

Аранчій В. І. 

ФіК, 4 к. Економічна сутність оцінки фінансового стану та його 

роль в управлінні підприємством  

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

104.  Дворник В. В., 

Прокопенко С. Є., 

науковий керівник 

Писаренко В. П. 

ФіК, 4 к. Сутність та необхідність оцінки активів підприємства Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

105.  Безкровна Н.П., 

Удовиченко Ю. В., 

науковий керівник 

Писаренко В. П. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Спеціальне оподаткування сільськогоспо-дарських 

товаровиробників в сучасних умовах 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

106.  Миколенко А. О., 

Сипко О. Г., 

науковий керівник 

Березницький Є. В. 

ФіК, 4 к. Перспективи запровадження в Україні 

загальнообов’язкового державного медичного 

страхування 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

107.  Рєтівов О. С., 

науковий керівник 

Березницький Є. В. 

ФіК, 4 к. Зарубіжний досвід формування власного капіталу  Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

108.  Рудько О. В., 

науковий керівник 

Березницький Є. В. 

ФіК, 4 к. Пенсійні виплати в Україні: стан та необхідність 

удосконалення 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

109.  Туманцов В. В. 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Теоретичні основи діагностики фінансового стану 

підприємства 

Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Наукове забезпечення 

розвитку національної економіки: досягнення теорії та 

проблеми практики», Полтава : ПДАА, 1 грудня 

2015 року. 

110.  Ровна Ю. П., 

Наумов А. І., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 4 к. Роль фінансового планування в управлінні 

підприємством 

Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Наукове забезпечення 

розвитку національної економіки: досягнення теорії та 

проблеми практики», Полтава : ПДАА, 1 грудня 

2015 року. 

111.  Васильєва Л. І., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 4 к. Діагностика неплатоспроможності підприємств при 

загрозі банкрутства 

Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Наукове забезпечення 

розвитку національної економіки: досягнення теорії та 

проблеми практики», Полтава : ПДАА, 1 грудня 

2015 року. 



112.  Ващенко Я. О., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Удосконалення політики управління активами 

підприємства 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного 

процесу в управлінні підприємницькою діяльністю», 

Мукачево , 26 листопада 2015 року. 

113.  Хоменко Р. С. 

науковий керівник 

Борисова І. С. 

 

 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Прогнозування ймовірності банкрутства та 

платоспроможності  підприємств 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного 

процесу в управлінні підприємницькою діяльністю», 

Мукачево, 26 листопада 2015 року. 

114.  Васильєва Л. І., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 4 к. Фінансова стійкість підприємства та шляхи її 

забезпечення 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії. Том 1. Тези 

навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, 

Полтава : ПДАА, 27–28 квітня 2016 року. 

115.  Коломієць Ю. В., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Діагностика та оцінка платоспроможності підприємства Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії. Том 1. Тези 

навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, 

Полтава : ПДАА, 27–28 квітня 2016 року. 

116.  Кривенко О. М., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 4 к. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб в 

сучасних умовах господарювання 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії. Том 1. Тези 

навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, 

Полтава : ПДАА, 27–28 квітня 2016 року. 

117.  Мустіпан Л. В., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Шляхи підвищення ефективності використання 

основних засобів підприємства 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії. Том 1. Тези 

навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, 

Полтава : ПДАА, 27–28 квітня 2016 року. 

118.  Туманцов В. В., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Оцінка платоспроможності підприємств в сучасних 

умовах 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії. Том 1. Тези 

навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, 

Полтава : ПДАА, 27–28 квітня 2016 року. 

119.  Коломієць Ю. В., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 4 к. Управління фінансовою стійкістю підприємства в 

сучасних умовах господарювання 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки», Дніпропетровськ, 12-13 

квітня 2016 р. 

120.  Даніліна К. Г., 

науковий керівник 

Борисова І. С. 

 

ФіК, 4 к. Економічна сутність прибутку та особливості його 

формування в сучасних умовах 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки», Дніпропетровськ, 12-13 

квітня 2016 р. 

121.  Кривенко О. М., ФіК, 4 к. Напрями удосконалення оподаткування доходів Матеріали Всеукраїнської 



науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

фізичних осіб науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки», Дніпропетровськ, 12-13 

квітня 2016 р. 

122.  Крицький  Є. О., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Особливості організації фінансово-аналітичної роботи 

на малих підприємствах 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки», Дніпропетровськ, 12-13 

квітня 2016 р. 

123.  Нетудихата Я. В., 
науковий керівник 

Чумак В. Д. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Напрями удосконалення управління фінансовою 
стійкістю підприємства 

Матеріали  студентської науково-практичної  конференції 

за підсумками науково-дослідної роботи за 2014 рік, 

Полтава, 22-23 квітня 2015 р. 

124.  Нетудихата Я. В., 
науковий керівник 

Чумак В. Д. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Фінансова стійкість підприємства, як запорука його 
конкурентоспроможності в умовах 
трансформаційного періоду 

Матеріали  міжнародної науково-практичної  конференції 

«Соціально-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних змін: виклики, тенденції, 

перспективи», Полтава, 15 квітня 2015 р. 

125.  Нетудихата І. М., 
науковий керівник 

Чумак В. Д. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Основні шляхи удосконалення управління 
прибутком підприємства 

Матеріали  студентської науково-практичної  конференції 

за підсумками науково-дослідної роботи за 2014 рік, 

Полтава, 22-23 квітня 2015 р. 

126.  Мустіпан Л. В., 

науковий керівник 

Чумак В. Д. 

 

ФіК, 4 к. Сутність та структура основних засобів 
підприємства 

Матеріали конференції за підсумками технологічної за 

напрямом підготовки виробничої практики студентів 

«Особливості здійснення та перспективи вдосконалення 

фінансової роботи суб’єктів підприємництва», м. 

Полтава, 2015 рік. 

127.  Севастьянов Н. Н., 
науковий керівник 
Чумак В. Д. 

ФіК, 4 к. Пути предотвращения банкротства предприятия во 
время кризиса 

Материалы Международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Молодежь, 

образование и наука ХХІ  века», г. Санкт-Петербург, 2015 

год. 

128.  Андрійченко О. Р 

Удовиченко Ю. В., 

науковий керівник 

Безкровний О. В. 

ФіК, 4 к. Еволюція категорій «Податки», «Податко-вий 

менеджмент» та «Податкове плану-вання» 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р. 

129.  Даценко Л. В., 

науковий керівник 

Безкровний О. В. 

ФіК, 4 к. Сутність основних засобів та підходи до оцінки 

ефективності їх використання 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р. 

130.  Демиденко Т. С., 

науковий керівник 

Мисник Т.Г. 

ФіК, 4 к. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграр- ної академії, 27-28 квітня 

2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016 

131.  Лінець Я. А., 

науковий керівник 

ФіК, 4 к. Теоретичні аспекти банкрутства підприємств Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграр- ної академії, 27-28 квітня 



Мисник Т.Г. 2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – 404 с. 

132.  Насірлі Аліага Натіг 

огли, 

науковий керівник 

Мисник Т.Г. 

ФіК, 4 к. Основи комплексної оцінки фінансового стану 

підприємства 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – 404 с. 

133.  Пащенко М. С., 

науковий керівник 

Мисник Т.Г. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Теоретичні аспекти управління прибутком підприємств Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – 404 с. 

134.  Швачко М. О., 

науковий керівник 

Мисник Т.Г. 

ФіК, 4 к. Порядок формування та використання фінансових 

ресурсів 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграр- ної академії, 27-28 квітня 

2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – 404 с. 

135.  Звєрєва А. О., 

науковий керівник 

Собчишин В. М. 

ФіК, 4 к. Платоспроможність підприємства та напрями її 

забезпечення 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 8, Полтава : 

ПДАА, 1 жовтня 2015 року. 

136.  Головня І. В., 

науковий керівник 

Собчишин В. М. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Використання цінових знижок на продукцію в управлінні 

платоспроможністю підприємства. 

Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Наукове забезпечення 

розвитку національної економіки: досягнення теорії та 

проблеми практики», Полтава : ПДАА, 1 грудня 

2015 року. 

137.  Ларченко С. П., 

науковий керівник 

Собчишин В. М. 

ФіК, 4 к. Напрями використання чистого прибутку підприємства Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 9, Полтава : 

ПДАА, 25 березня 2016 року. 

138.  Головня І. В., 

науковий керівник 

Собчишин В. М. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Фінансовий леверидж як інструмент оцінки 

ефективності залучення позикового капіталу  

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії. Том 1. Тези 

навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, 

Полтава : ПДАА, 27–28 квітня 2016 року. 

139.  Звєрєва А. О., 

науковий керівник 

Собчишин В. М. 

ФіК, 4 к. Вплив дебіторської та кредиторської заборгованостей на 

платоспроможність і фінансову стійкість підприємства 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії. Том 1. Тези 

навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, 

Полтава : ПДАА, 27–28 квітня 2016 року. 

140.  Зуєв В. С., 

Кудря О. Ю., 

ФіК, 4 к. Відмінності категорій «фінансові ресурси» та «капітал» 

підприємства 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії. Том 1. Тези 



науковий керівник 

Собчишин В. М. 

навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, 

Полтава : ПДАА, 27–28 квітня 2016 року. 

141.  Малоголовий В. І., 

науковий керівник 

Собчишин В. М. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Інтерпретація результатів розрахунку показників 

ліквідності у процесі управління платоспроможністю 

підприємства 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії. Том 1. Тези 

навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, 

Полтава : ПДАА, 27–28 квітня 2016 року. 

142.  Ахмедова Е. А., 

науковий керінвик 

Смоліянська О.Ю. 

ФіК, 4 к. Інвестиційна привабливість підприємства та 

методологічні основи її оцінки. 

Матеріали студентської науково - практичної конференції 

за підсумками науково – дослідної роботи за 2014 рік, 

Полтава: ПДАА, 22 – 23 квітня 2015 року. 

143.  Перепадя В. О., 

науковий керінвик 

Дорошенко О. О.. 

ФіК, 4 к. Оцінка ефективності грошових потоків при управлінні 

фінансово-господарською діяльністю підприємства 

Науково-практична конференція студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», 

1 жовтня 2015 р. 

144.  Литвиненко Я. В., 

науковий керінвик 

Дорошенко О. О. 

ФіК, 4 к. Оцінка ефективності використання основних засобів 

підпримємства 

Науково-практична конференція студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», 

1 жовтня 2015 р. 

145.  Скакун Н. В., 

науковий керівник 

Дорошенко О. О. 

ФіК, 4 к. Особливості розвитку страхового ринку в Україні в 

сучасних умовах 

Науково-практична конференція студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», 

1 жовтня 2015 р. 

146.  Лиженков В. Г., 

науковий керінвик 

Дорошенко О. О. 

ФіК, 4 к. Теоретичні аспекти управління капіталом підприємства Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

147.  Ковальчук А. О., 

науковий керінвик 

Дорошенко О. О. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Методи оптимізації структури капіталу Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

148.  Кордубан Є. В., 

науковий керінвик 

Дорошенко О. О. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Теоретичні аспекти управління оборотними активами 

підприємства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

149.  Троян М. С., 

науковий керінвик 

ФіК, 4 к. Традиційна та альтернативна системи оподаткування 

підприємств лісового господарства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 



Дорошенко О. О. національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

150.  Литвиненко Я. В., 

науковий керінвик 

Дорошенко О. О. 

ФіК, 4 к. Оцінка забезпеченості та ефективності використання 

основних засобів підприємства 

Студентська наукова конференція Полтавської державної 

аграрної академії за підсумками роботи за 2015 – 2016 н. 

р. (м. Полтава, 27-28 квітня 2016 р.) 

151.  Сосницький В. П., 

науковий керівник 

Глущенко Ю.А. 

ФіК, 4 к. Банківське кредитування та шляхи його удосконалення Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. –с. 

152.  Малецький О., 

науковий керіник 

Остапенко О. М. 

ФіК, 4 к. Санація як спосіб відновлення платоспроможності 

боржника 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в 

умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 

р., м. Дніпропетровськ 

153.  Перебийніс Я., 

науковий керівник 

Остапенко О. М. 

ФіК, 4 к. Фінансові ресурси: сутнісний аспект Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

вчених та студентів присвяченої 25-й річниці 

Незалежності України «Молоді науковці-аграрники: 

здобутки, проблеми, перспективи», 02-04 березня 2016 р. 

154.  Данилець І., 

науковий керівник 

Остапенко О. М. 

ФіК, 4 к. Фінансовий капітал підприємства Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

вчених та студентів присвяченої 25-й річниці 

Незалежності України «Молоді науковці-аграрники: 

здобутки, проблеми, перспективи», 02-04 березня 2016 р. 

155.  Решітник О., 

науковий керівник 

Краснікова О.М. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Формування та використання доходів підприємства Наукове забезпечення розвитку національної економіки: 

досягнення теорії та проблеми практики. Матеріали  

другої Всеукраїнської науково - практичної конференції 

молодих вчених (м. Полтава, 1 грудня 2015 р).- Полтава, 

2015. – 132 с.. 

156.  Винниченко В., 

науковий керівник 

Краснікова О. М. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Активи підприємства та ефективність управління ними Наукове забезпечення розвитку національної економіки: 

досягнення теорії та проблеми практики. Матеріали  

другої Всеукраїнської науково - практичної конференції 

молодих вчених (м. Полтава, 1 грудня 2015 р).- Полтава, 

2015. – 132 с.. 

157.  Івашина А., 

науковий керівник 

Краснікова О. М. 

ФіК, 4 к. Підвищення ефективності управління основними 

засобами  на підприємстві 

Наукове забезпечення розвитку національної економіки: 

досягнення теорії та проблеми практики. Матеріали  

другої Всеукраїнської науково - практичної конференції 

молодих вчених (м. Полтава, 1 грудня 2015 р).- Полтава, 

2015. – 132 с.. 

158.  Момот І.О., 

науковий керівник 

Томілін О.О. 

ФіК, 4 к. Структуризація грошового ринку за інституційними 

ознаками 

Матеріали II Всеукр.  наук.-практ. конф. молодих вчених 

«Наукове забезпечення розвитку національної економіки: 

досягнення теорії та проблеми практики», 1 грудня 2015 

р. – Полтава,  2015. – С.72–75. 

159.  Трощак М. С., ФіК, 4 к. Оборотні активи підприємства як складова забезпечення Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 



науковий керівник 

Дроботя Я. А. 

ефективної діяльності підприємства результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки. – № 8. -  2015. 

160.  Павліга А. С., 

науковий керівник 

Дроботя Я. А. 

ФіК, 4 к. Джерела формування та оцінка ефективності 

використання фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки. – Випуск 9. -  2016. 

161.  Павліга А. С., 

науковий керівник 

Дроботя Я. А. 

ФіК, 4 к. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансових 

ресурсів підприємства 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. 

162.  Трощак М. С., 

науковий керівник 

Дроботя Я. А. 

ФіК, 4 к. Економічна сутність оборотних активів Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. 

163.  Цілуйко Є. І., 

науковий керівник 

Дроботя Я. А. 

ФіК, 4 к. Особливості розрахунків аграрних підприємств з 

податковими органами 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. 

164.  Дуденченко В. В., 

Фесак І. А., 

науковий керівник 

Зоря С. П. 

ФіК, 4 к. Теоретичні основи фінансової стійкості та її значення в 

внвлізі фінансового стану підприємства 

Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених (м. Полтава 1 грудня 2015 

року). – Полтава, 2015 

165.  Птиця Ю., 

науковий керівник 

Зоря С. П. 

ФіК, 4 к. Теоретичні аспекти фінансової діяльності підприємства Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених (м. Полтава 1 грудня 2015 

року). – Полтава, 2015 

166.  Вуйко М.В., 

науковий керівник 

Лихопій В.І. 

ФіК, 4 к. Механізм розрахунку і сплати єдиного соціального 

внеску в сучасних умовах 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016 р. Том І. Тези навчально-наукового інституту 

економіки і бізнесу. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – 404 с. 

167.  Вараксіна Ю.В. 

науковий керівник 

Смолянська О.Ю. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Амортизація як внутрішнє джерело фінансування 

підприємств 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

168.  Верещака М.Г. 

науковий керівник 

Некрасенко Л.А. 

ФіК, 4 к. Необхідність та основні завдання діагностики 

фінансового стану підприємства 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

169.  Корітько Д.С., 

науковий керівник 

Некрасенко Л.А. 

ФіК, 4 к. Еконгомічна сутність та значення рентабельності Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

170.  Корнієнко Д.О., 

науковий керівник 

Некрасенко Л.А. 

ФіК, 4 к. Сутність грошових потоків та особливості управління 

ними на підпроиємстві 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

171.  Таран Я.В., ФіК, Методичні аспекти розрахунку потреби в капіталі для Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-



науковий керівник 

Некрасенко Л.А. 

ОКР «Магістр» фінансування оборотних активів конференції, м. Мукачево, 26 листопада 2015 р. 

172.  Петритченко Н.І., 

науковий керівник 

Капраєва Л.М. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

173.  Пидяк Т.П., 

науковий керівник 

Зоря С.П. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Теоретичні основи аналізу фінансових результатів Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

174.  Івашина А.С., 

науковий керівник 

Краснікова О.М. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Відтворення основних засобів та його фінансове 

забезпечення 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

175.  Крокас М.М., 

науковий керівник 

Зоря О.П. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Складові фінансово-економічної безпеки підприємства в 

контексті забезпечення його конкутентоспроможності 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р 

176.  Куришко Л.В., 

науковий керівник 

Галінська Т.С. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Джерела та принципи формування фінансових ресурсів 

підприємств 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, Полтава: 

ПДАА, 27-28 квітня 2016 р. 

177.  Леончікова В.І., 

науковий керівник 

Аранчій В.І. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Податкові відносини в сільському господарстві Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

178.  Стрільчук С.П. 

Таран С., 

науковий керівник 

Безкровний О.В. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді 

успадкованого майна 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

179.  Мельник П.В. 

Науковий керівник 

Березницький Є.В. 

Удовіченко М.О. 

 

ФіК, 4 к. Необхідність управління дебіторською заборгованістю 

аграрних підприємств 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

180.  Рєтівов О., 

науковий керівник 

Березницький Є.В. 

ФіК, 4 к. Аналіз та управління власним капіталом підприємства Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

181.  Вараксіна Ю., 

науковий керівник 

Смолянська О.Ю. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Теоретичні аспекти управління фінансуванням 

необоротних активів 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

182.  Гущіна А.О. ФіК, 4 к. Впровадження фінансового механізму формування 

витрат 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 



практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

183.  Васильєва Л.І. ФіК, 4 к. Діагностика неплатоспроможності підприємств при 

загрозі банкрутства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

184.  Дворніченко Т.О. ФіК, 4 к. Аналіз рентабельності та прибутковості аграрного 

підприємства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

185.  Крокас М.М., 

науковий керівник 

Зоря О.П. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Складові елементи управління економічною безпекою 

аграрних товаровиробників 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

186.  Кулинич О.М. ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Формування і використання фінансових ресурсів 

підприємства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

187.  Колумбегова Н.Ю. ФіК, 4 к. Перспективи підвищення інтенсивності використання 

основних засобів підприємства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

188.  Куненко Р.С., 

науковий керівник 

Смолянська О.Ю. 

ФіК, 4 к. Теоретичні аспекти управління джерелами 

інвестиційних ресурсів проекту 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

189.  Куришко Л.В., 

науковий керівник 

Галінська Т.С. 

ФіК, 4 к. Джерела формування та ефективність використання 

фін6ансових ресурсів суб’єкта господарювання 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

190.  Погорілий Д.О., 

науковий керівник 

Лихопій В.І. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Система соціального страхування у сільському 

господарюванні Франції. 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

191.  Мельник П.В., 

науковий керівник 

Березницький Є.В. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Шляхи удосконалення політики управління 

дебіторською заборгованістю підприємства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

192.  Мязін В.А. ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Теоретичні аспекти управління оборотним капіталом 

підприємства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 



193.  Назаров О.А., 

науковий керівник 

Мисник Т.Г. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Оцінка ймовірності банкрутства аграрного підприємства Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

194.  Петриченко Н.І., 

науковий керівник 

Капаєва Л.М. 

ФіК, 4 к. Оцінка фінансової стійкості господарюючого суб’єкта 

та його ділової активності 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

195.  Плахтій С.С., 

науковий керівник 

Смолянська О.Ю. 

ФіК, 4 к. Роль оцінки фінансового стану в процесі управління 

фінансами підприємства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

196.  Поклонська А.В., 

науковий керівник 

Удовіченко М.О. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Перспективи удосконалення процесу кредитування 

аграрних підприємств 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

197.  Решітник О.В. 

 

ФіК, 4 к. Формування та використання доходів підприємства Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

198.  Наумов А.І. 

Ровна Ю. 

ФіК, 4 к. Роль фінансового планування в управління 

підприємством 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

199.  Стрижак Ю.О. ФіК, 4 к. Проблеми кредитування підприємств агропромислового 

комплексу 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

200.  Таран Я.О, 

науковий керівник 

Некрасенко Л.А. 

ФіК, 

ОКР «Магістр» 

Удосконалення механізму використання оборотного 

капіталу підприємства 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

201.  Тарасенко Р.В., 

науковий керівник 

Смолянська О.Ю. 

ФіК, 4 к. Теоретичні основи управління інвестиційною 

діяльністю підприємств АПК України 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: досягнення теорії та проблеми 

практики» (м. Полтава, 1 грудня 2015 р.). 

202.  Андрійченко О.Р., 

науковий керівник 

Безкровний О.В. 

ФіК, 4 к. Податкове планування як елемент податкового 

менеджменту 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 8, Полтава : 



ПДАА, 1 жовтня 2015 року. 

203.  Андрусь В.О., 

науковий керівник 

Аранчій В.І. 

ФіК, 4 к. Аналіз податкового н6авантаження та його вплив на 

господарську діяльність підприємства 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 8, Полтава : 

ПДАА, 1 жовтня 2015 року. 

204.  Грушецька А.В., 

науковий керівник 

Галінська Т.С. 

ФіК, 4 к. Оцінка фінансової стійкості страховика Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 8, Полтава : 

ПДАА, 1 жовтня 2015 року. 

205.  Костюк І.І., 

науковий керівник 

Остапенко О.М. 

ФіК, 4 к. Рівень дебіторської заборгованості на підприємстві та 

забезпечення ефективного управління нею. 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 8, Полтава : 

ПДАА, 1 жовтня 2015 року. 

206.  Кудлай М.О., 

науковий керівник Зоря 

С.П. 

ФіК, 4 к. Аналіз ліквідності балансу підприємства Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 8, Полтава : 

ПДАА, 1 жовтня 2015 року. 

207.  Миколаєнко В.В., 

науковий керівник 

Лелюк Ю.М. 

ФіК, 4 к. Роль автострахування в процесі забезпечення 

безперервності відтворення суб’єктів господарюван6ня 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 8, Полтава : 

ПДАА, 1 жовтня 2015 року. 

208.  Петракій Н.О., 

науковий керівник 

Аранчій В.І. 

ФіК, 4 к. Єдиний податок в системі оподаткування малого й 

середнього бізнесу 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 8, Полтава : 

ПДАА, 1 жовтня 2015 року. 

209.  Сосницький В.П., 

науковий керівник 

Глущенко Ю.А. 

ФіК, 4 к. Єдиний податок в системі оподаткування малого й 

середнього бізнесу та шляхи його вдосконалення 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 



студентів економічного профілю», випуск 8, Полтава : 

ПДАА, 1 жовтня 2015 року. 

210.  Демченко Р.Г., 

науковий керівник 

Томілін О.О. 

 

ФіК, 4 к. Комплексне оцінювання та шляхи прискорення 

оборотності дебіторської заборгованості підприємства 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 9, Полтава : 

ПДАА, 25 березня 2016 року. 

211.  Євтух А.І., 

науковий керівник 

Галінська Т.С. 

ФіК, 4 к. Ефективність використання основних засобів та 

напрями її підвищення 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 9, Полтава : 

ПДАА, 25 березня 2016 року. 

212.  Засенко В.В., 

науковий керівник 

Краснікова О.М. 

ФіК, 4 к. Кредитоспроможність аграрного підприємства та шляхи 

її забезпеченя 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 9, Полтава : 

ПДАА, 25 березня 2016 року. 

213.  Корітько Д.С., 

науковий керівник 

Некрсаенко Л.А. 

ФіК, 4 к. Рентабельність банківської установи та перспективи її 

підвищення 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 9, Полтава : 

ПДАА, 25 березня 2016 року. 

214.  Смірнова Л.І., 

науковий керівник 

Галінська Т.С. 

ФіК, 4 к. Оцінка фінансової стійкості підприємства Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 9, Полтава : 

ПДАА, 25 березня 2016 року. 

215.  Швачко М.О., 

науковий керівник 

Мисник Т.Г. 

 

ФіК, 4 к. Аналіз складу та структури джерел формування 

фінансових ресурсів підприємства 

Матеріали науково-практичних конференцій студентів за 

результатами проходження виробничих фахових практик 

за напрямами підготовки (спеціальностями) «Сучасний 

стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки 

студентів економічного профілю», випуск 9, Полтава : 

ПДАА, 25 березня 2016 року. 

2.11 СТУДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ 

№ Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Назва патенту, авторського свідоцтва Номер Дата 

реєстрації 

Ким зареєстровано 



1. - - - - - - 

СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 2-У ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ 

№ Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 

Спеціальність, курс, група Призове місце 

1.  - - - 

2.13 СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ НА КРАЩУ СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВУ РОБОТУ  

№ Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 

Спеціальність, курс, група Призове місце 

1. Лесюк Альона Станіславівна Обліку та фінансів, 

спеціальність «Фінанси і кредит», 

ОКР «Магістр», 1 група 

2 

2. Шевченко Оксана Андріївна Обліку та фінансів, 

спеціальність «Фінанси і кредит», 

ОКР «Магістр», 1 група 

2 

3. Тищенко Аліна Володимирівна Обліку та фінансів, 

спеціальність «Фінанси і кредит», 

ОКР «Магістр», 1 група 

- 



 


