ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ,
ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА

ІV Міжнародна науково-практична конференція
(заочна форма)
«ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЇ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ»

м. Полтава, 24 березня 2021 року

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку
підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору», 2021

УДК 330.15:334.723
ББК 65.291.5
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма)
«Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках
інтеграції до європейського простору» – Полтава, 2021. – 426 с.
У матеріалах конференції розглядаються аспекти методології і практики управління
господарської діяльності підприємств в рамках інтеграції до європейського
простору.
Збірник розрахований на науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів
вищих навчальних закладів, фахівців практиків. Матеріали друкуються мовою
оригіналів. За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідають автори.
Голова організаційного комітету:
Махмудов Х. З. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.
Члени організаційного комітету:
Калашник О.В. – секретар конференції, кандидат технічних наук, доцент, доцент
кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.
Галич О. А. – кандидат економічних наук, професор, директор навчальнонаукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій
Полтавської державної аграрної академії.
Михайлова О. С. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.
Писаренко С. В. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри
підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії;
Мороз С. Е. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва
і права Полтавської державної аграрної академії.
Кальян О. С. – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри
підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.
2

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку
підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору», 2021

ЗМІСТ
Ivanova Olena, Ivanova Valentyna, Ivanov Oleg SIMULATION MODELING
OF SERVICE PROCESSES AT TOURIST ENTERPRISES

15

Артюх-Пасюта О.В., Мілька А.І. ЗБИТКИ ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

19

Артюхов А.Є. ОЦІНКА ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО
ВПЛИВУ

НА

СИСТЕМУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЯКОСТІ

ОСВІТИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

22

Бараболя О.В. ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У
ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

24

Басова Ю.О., Л.М. Губа, Кобищан Г.Д. АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ
СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ МАРКЕРІВ

26

Бельков В. В. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ
ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Берлінова

Л.В.,

Єременко

О.А.

ВИЗНАЧЕННЯ

29
ДЕФЕКТІВ

БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Бернацька

Н.Л.,

Типіло

І.В.

32
ЕКОЛОГІЧНО

БЕЗПЕЧНЕ

ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ

33

Білик О. Р., ДЕПОЗИТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ
ЗАЛУЧЕННЯ БАНКОМ

37

Біловодська О. А. ВИДИ УПАКОВКИ НА РИНКУ МОЛОЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ: ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ

39

Білоус В.А., Лишенко М.О. ЗБУТОВІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ В
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

42

3

Бараболя О.В. к.с-.г.н, доцент
Полтавська державна аграрна академія
м.Полтава Україна
ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ОРГАНІЧНОМУ
ЗЕМЛЕРОБСТВІ
За останні роки у світі підвищився інтерес до нетрадиційних
методів землеробства і рослинництва, які включають широке застосування
біологічних способів захисту і живлення рослин, дозволяючи суттєво знизити
використання отрутохімікатів і зменшити норми удобрення. На думку вітчизняних
та зарубіжних вчених[1], майбутнє біологічної і агрономічної науки, її резерв –
вивчення та застосування біологічних методів впливу на ріст, розвиток і
продуктивність рослин. Перехід у майбутньому від сучасного хімічного
землеробства до створення великомасштабних агробіоценозів на біологічні
й основі можливий при використанні
принципово
нових
методів
управління
фенотипічною
і модифікаційною мінливістю, розроблених з
урахуванням останніх досліджень біології[2].
Біологічні препарати для захисту рослин від шкідливих організмів – це
біологічні засоби боротьби зі основою яких є агенти біологічної природи (
живі мікроорганізми або продукти їхньої життєдіяльності)[3].
Беручи до уваги євроінтеграційний курс нашої держави, вступ України до
Світової організації торгівлі, активного розвитку та пропагування органічної
системи ведення сільськогосподарської практики, використання біологічних
препаратів все більше набирає популярності[4].
Практична біологічних препаратів полягає у безпеці для людини
і
теплокровних тварин, вони не забруднюють навколишнє природнє середовище, є
високоселективними щодо об’єкта, на який направлена їхня дія.
Як відомо в світовій практиці для контролю чисельності шкідливих
організмів офіційно зареєстровано та застосовується близько 30 природних
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біологічно активних речовин, 45 феромонів 60 вірусів, бактерій, грибів, нематод та
понад 30 видів ентомофагів[5].
Сьогодення потребує щоб в сучасних умовах попит на органічну продукцію
суттєво зростає. За твердженнями О. Шубравської: « нині органічна продукція
формує окремий сектор світової продовольчої торгівлі, який щороку зростає на 2025%»[6].
Отже, на сьогодні у світі в умовах сучасного органічного
господарювання
дедалі більше уваги приділяється біологічним методам
спрямованим на підвищення врожайності і захист рослин, збереження родючості
грунтів, на повну заміну агрохімікатів та пестицидів біологічними препаратами.
Згідно з Постановою Ради Європи від 28. 06. 2007 р., біологічний метод є
основним стратегічним заходом екологічного контролю шкідливих організмів
на посівах сільськогосподарських культур за органічного виробництва. 6. Ідеї
органічного виробництва з мінімальним застосуванням мінеральних добрив і
пестицидів, і навіть повною відмовою від них, набувають дедалі більшої
популярності 7. Тому всебічне вивчення основної дії біологічних препаратів на
сільськогосподарські рослини є одним із пріоритетних напрямів досліджень в
процесі впровадження органічних технологій ведення сільськогосподарської
практики[7].
Як відомо урожайність сільськогосподарських культур, оброблених
біологічними препаратами, була вищою порівняно з усіма іншими варіантами
досліджень. Найкращу реакцію в досліді на внесення біологічних препаратів
відзначено науковцями у гороху прибавка врожайності становить 16,5%. Внесення
біологічних препаратів додатково підсилює загальний ритм розвитку рослини,
збільшує кількість горошин у верхніх бобах після обробітку біопрепаратами, тобто
урожайність також буде збільшуватись[8].
Відповідно технології вирощування сільськогосподарських культур за
органічними принципами потребують широкого застосування біопрепаратів як під
час обробки насіння, так і в сам вегетаційний період.
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