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Всеукраїнська науково-практична конференція 

 «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» 
 

6 - 7 червня 2019 року 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

6 червня 

(четвер) 

8.00 – 10.00 

 

10.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 17.00 

Заїзд учасників конференції 

 

реєстрація учасників пленарного засідання,  

кава-брейк (корпус 2, 1 поверх) 

пленарне засідання (аудиторія  2220) 

перерва на обід (їдальня університету) 

екскурсійна програма «Вінниця – перлина Поділля» 

(Ботанічний саду ВНАУ, музей-садиба М. І. Пирогова, 

екскурсія містом) 

7 червня 
(п᾿ятниця) 

 

8.00 - 10.00  реєстрація учасників секційних засідань,  
кава-брейк (корпус 5, 1 поверх) 

10.00 - 13.00 секційні засідання 
Секція 1. Економічні проблеми сучасного розвитку 

підприємств та галузей агропромислового комплексу  

(аудиторія 541) 

Секція 2. Актуальні питання менеджменту та маркетингу в 

діяльності підприємств АПК (аудиторія 551) 

Секція 3. Проблеми та пріоритети модернізації аграрної 

політики України (аудиторія 533) 

Секція 4. Проблематика та пріоритетні напрями розвитку 

відновлюваної енергетики в агропромисловому секторі 

економіки (аудиторія 540) 

Секція 5. Організаційно-правове та інформаційне 

забезпечення суб’єктів господарювання (аудиторія 531) 

13.00 - 13.30 підведення підсумків (аудиторія 531) 

13.30 - 15.00 

15.00 - 17.00 

перерва на обід (їдальня, корпус 5) 

від᾿їзд учасників конференції 

  
РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні до 10 хв. 
Доповідь на секційному засіданні до 5 хв. 
Дискусія до 3 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10.00 - 13.00 (ВНАУ, корпус 2, аудиторія 2220) 
10.00 - 10.10 Привітання учасників конференції 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних наук, професор, 

академік НААН України, президент Навчально-науково-виробничого 

комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук,  

доцент,  ректор Вінницького національного аграрного університету 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, 

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Вінницького 

національного аграрного університету 

МЕЛЬНИЧУК Ольга Федорівна – доктор юридичних наук, професор, 

декан факультету менеджменту та права Вінницького національного 

аграрного університету  

  

10.10 - 10.20 «Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку 

держави» 

СИЧЕВСЬКИЙ Микола  Петрович - доктор економічних наук, професор, 

академік НААН України, директор Інституту продовольчих ресурсів НААН 
України 

  

10.20 - 10.30 «Проблеми формування функціонування біоенергетики в Україні» 

ШПИЧАК Олександр Михайлович – доктор економічних наук, професор, 

академік НААН України, головний науковий співробітник відділу 

ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру 

“Інститут аграрної економіки” 

  

10.30 - 10.40 «Ринок землі: міжнародний досвід та перспективні напрями 

формування в Україні»  

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних наук, професор, 

академік НААН України, президент Навчально-науково-виробничого 

комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

  

10.40 - 10.50 «Трансформаційна динаміка розвитку господарських формувань в 

аграрному секторі економіки України» 

ШПИКУЛЯК Олександр Григорович – доктор економічних наук, 

професор, учений секретар Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» 

  

10.50 - 11.00 «Форми реалізації права на працю у сільському господарстві» 

МЕЛЬНИЧУК Ольга Федорівна – доктор юридичних наук, доцент,  декан 

факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного 

університету 

  

11.00 - 11.10 «Передумови сталого розвитку агропромислового комплексу України» 

КАЧАЛА Тамара Миколаївна – доктор економічних наук, професор, 

заступник директора з інновацій та міжнародних наукових зв’язків 

Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН України 
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11.10 - 11.20 «Роль аудиту у реалізації інформаційних потреб системи управління» 

ШЕРСТЮК Олександр Леонідович – доктор економічних наук, доцент,  

провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 

 

11.20 - 11.30 «Наукове та кадрове забезпечення розвитку аграрної сфери» 

ДАРМОГРАЙ Володимир Іванович – доктор економічних наук,   

професор  Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

  

11.30 - 11.40 «Сучасні проблеми та перспективи розвитку галузі садівництва в 

Україні» 

БАРАБАШ Людмила Олександрівна – кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу наукових досліджень з 

питань економіки, методології, інтелектуальної власності Інституту 

садівництва НААН 

  

11.40 - 11.50 «Вплив припинення порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції  органами Антимонопольного комітету України на 

формування і розвиток конкурентного середовища» 

СЛОБОДЯНЮК Микола Володимирович – голова Вінницького 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

  

11.50 - 12.00  «Сучасний протекціонізм у міграції робочої сили» 

ЧЕРНОБАЙ Ліана Іванівна – кандидат економічних наук, професор 

кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і 

менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» 

  

12.00 - 12.10 «Основні тенденції розвитку агропромислового виробництва 

Вінницької області» 

КИРИЛЮК Валентина Михайлівна – заступник директора Департаменту 

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької 

облдержадміністрації 

  

12.10 - 12.20 «Модернізація аграрної політики України: сучасний стан та 

перспективи» 

ГМИРЯ Вікторія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент 

Черкаського інституту  ДВНЗ «Університет банківської справи» 

  

12.20 - 12.30 «Формування спроможних об’єднаних територіальних громад: стан, 

проблеми та перспективи розвитку»  
КОГУТ Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Таврійського державного 

агротехнологічного університету  

  

12.30 - 12.40 «Атрибути формування соціально-орієнтованої системи облікової 

звітності в Україні» 

ХОМ’ЯК Наталія Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку і оподаткування Білоцерківського національного аграрного 

університету 
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12.40 - 12.50 «Фактори впливу на ліквідність сільськогосподарських підприємств» 

МАКАРЧУК Інна Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 

  

12.50-13.00 «Проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні» 

МАЗУР Катерина Василівна – кандидат економічних наук, доцент,  

завідувач кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного 

аграрного університету 
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РОБОТА СЕКЦІЙ 

10.00 - 13.00 

СЕКЦІЯ 1. «ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА ГАЛУЗЕЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ» 

(ВНАУ, корпус 5, аудиторія 541) 

 

Голова секції  –  ГАРБАР Жанна Володимирівна – доктор економічних наук,          

професор кафедри аграрного менеджменту 

Секретар секції –  КУБАЙ  Оксана Григорівна – кандидат економічних наук,        

                                    доцент кафедри аграрного менеджменту 

 

10.00 - 10.05 «Науково-прикладні основи сталого сільського розвитку України» 

ЖУК Валерій Миколайович –  доктор економічних наук, професор, академік 

НААН України, головний науковий співробітник відділу обліку та 

оподаткування Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки»   

  

10.05 - 10.10 «Інноваційний розвиток аграрного сектора України: теорія, практика, 

перспективи» 

ГАРБАР Жанна Володимирівна – доктор економічних наук, професор 

кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного 

університету 

10.31 - 10.15 «Пріоритетне управління аграрним землекористуванням в контексті 

інклюзивного розвитку» 

КУПІНЕЦЬ Лариса Євгенівна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач відділу економіко-екологічних  проблем приморських регіонів 

Інституту проблем ринку економіко-екологічних досліджень НАН України 

  

10.15 - 10.20 «Використання паливно-енергетичних ресурсів у аграрному секторі 

економіки» 

ЗАХАРЧУК Олександр Васильович – доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-

технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки» 

  

10.20 - 10.25 «Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор 

розвитку аграрного бізнесу» 

КУБАЙ Оксана Григорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного університету 

  

10.25 - 10.30 «Вектори екосистемного підходу до зеленого розвитку сільських 

територій» 

КОВАЛЬЧУК Світлана Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету 
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10.30 - 10.35 «Формування експортного потенціалу сільськогосподарських 

товаровиробників України в контексті їх фінансової безпеки» 

ДЕМЧЕНКО Іван Володимирович – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського 

державного агротехнологічного університету 

  

10.35 - 10.40 

 

«Проблемні аспекти розвитку сільського господарства» 

ГРАНОВСЬКА Інна Володимирівна – кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 

  

10.40 - 10.45 «Соціально-економічна ефективність розвитку агротуристичної 

діяльності в регіоні» 

ПІДВАЛЬНА Оксана Григорівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного 

університету 

  

10.45 - 10.50 «Управління фінансовою стійкістю підприємства: зміст, етапи та 

напрями» 

СОБЧИШИН Віталій Миколайович – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії 

  

10.50 - 10.55 «Проблеми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників» 

КОСТОРНОЙ Сергій Володимирович – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського 

державного агротехнологічного університету 

10.55 - 11.00 «Забезпечення економічного захисту виробників сільськогосподарської 

продукції» 

ІВАЩЕНКО Анна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-

ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного 

університету 

  

11.00 - 11.05 «Фінансово-економічний стан підприємств аграрного сектору економіки 

Черкаської області»  

СОКОЛЮК Сергій Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Уманського національного університету садівництва 

  

11.10 - 11.15 «Домінанти фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських 

підприємств» 

ЯЦУХ Олена Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету 
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11.15 - 11.20 «Фінансова стратегія підприємства: проблеми вибору та формування в 

кризовій ситуації» 

МАТВІЙЧУК Вікторія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 

  

11.20 - 11.25 «Напрями оптимізації податкового навантаження на рівні 

сільськогосподарських підприємств» 

ЦАП Володимир Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

  

11.25 - 11.30 

 

«Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку галузі 

кормовиробництва сільськогосподарських підприємств» 

АМОНС Сергій Едуардович – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного 

аграрного університету 

  

11.30 - 11.35 

 

«Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного 

розвитку агропромислового комплексу України» 

ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна –  кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри економіки Вінницького національного аграрного 

університету 
  

11.35 - 11.40 

 

«Особливості застосування податкової пільги щодо фізичних осіб в 

Україні» 

ЧОРНЕНЬКА Людмила Григорівна – завідувачка бухгалтерського 

відділення Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

  

11.40 - 11.45 

 

«Управління соціально-економічним розвитком підприємства» 

АСМОЛОВСЬКА Тетяна Володимирівна – викладач Могилів-

Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного 

аграрного університету 

  

11.45 - 11.50 

 

«Проблеми стимулювання інноваційної діяльності України на 

сучасному етапі» 

АЛЄКСЄЄНКО Світлана Антонівна – викладач економічних дисциплін 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Вінницького 

національного аграрного університету 

11.50 - 11.55 

 

«Інформаційний потенціал як один із основних факторів розвитку 

підприємства» 

СКОВИРА Лариса Анатоліївна – викладач економічних дисциплін 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Вінницького 

національного аграрного університету 
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11.55 - 12.00 «Напрями розвитку підприємств переробних галузей АПК в умовах 

глобалізації» 

ГОНТАРУК Ярослав Вікторович – асистент кафедри аграрного 

менеджменту Вінницького національного аграрного університету 

  

12.00 - 12.05 

 

«Досягнення безпеки в секторах критичної інфраструктури» 

ВАЩИШИН Андрій Олександрович – аспірант Національного 

університету водного господарства та природокористування  

  

12.05- 12.10 

 

«Вплив процесів діджиталізації на трансформацію професії бухгалтера» 

МИКУЛЬСЬКИЙ В’ячеслав Станіславович – аспірант Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки»  

  

12.10 - 12.15 

 

«Методичні підходи до оцінки експортного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств України» 

БІДУЛА Павло Павлович – аспірант Вінницького національного аграрного 

університету 

  

12.15 - 12.20 

 

«Багатофункціональний розвиток сільських територій – стратегічна 

мета державної регіональної політики» 

ТОМАШУК Інна Вікторівна – аспірантка Вінницького національного 

аграрного університету 

  

12.20 - 12.25 «Моделювання впливу міжнародної міграції на економіку приймаючої 

країни» 

МАЛІБРОДА Святослав Богданович – магістр Національного 

університету «Львівська політехніка»  

  

12.25 - 12.30 

 

 «Основні тенденції та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні» 

КУЛИК Маргарита Павлівна – студентка Технологічно-промислового 

коледжу  Вінницького національного аграрного університету 

  

12.30 - 12.35 

 

«Особливості управління персоналом підприємства в умовах кризи» 

КУЗЬМЕНОК Ірина Андріївна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

12.35 - 12.40 «Сучасні технології та системи менеджменту в управлінні аграрними 

підприємствами» 

ШПАК Катерина Ігорівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

12.40 - 12.45 

 

«Стан і проблеми фінансово-кредитного забезпечення функціонування 

аграрних підприємств Вінницької області» 

БАРЛАДИН Інна Дмитрівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  
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12.45 - 12.50 

 

«Особливості фінансового забезпечення підприємств аграрної сфери 

виробництва» 

ІЖАКОВСЬКИЙ Ігор Володимирович – студент Вінницького 

національного аграрного університету  
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СЕКЦІЯ 2. «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 

МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК» 

10.00 - 13.00 

(ВНАУ, корпус 5, аудиторія 551) 
 

Голова секції       –   ЛОГОША Р. В. – д.е.н., доцент кафедри маркетингу та  

аграрного бізнесу 

Секретар секції   –   ПІДВАЛЬНА О. Г. – к.е.н., доцент кафедри аграрного  

менеджменту  
 

10.00 - 10.05 «Комплекс просування підприємства в Інтернет» 

ЛУЦЯК Віталій Васильович – доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного 

аграрного університету 

  

10.05 - 10.10 «Структурні та функціональні особливості ринку овочевої продукції в 

Україні» 

ЛОГОША Роман Васильович – доктор економічних наук, доцент кафедри 

маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного 

університету 

  

10.10 - 10.15 «Стан та тенденції розвитку агрохолдингів України» 

ГОРОБЧЕНКО Оксана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного 

університету 

  

10.15 - 10.20 «Актуалізація маркетингових заходів для забезпечення розвитку 

підприємств сільськогосподарського машинобудування» 

КОТЬКАЛОВА-ЛИТВИН Інна Володимирівна – кандидат економічних 

наук, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького 

національного аграрного університету 

  

10.20 - 10.25 «Посилення кадрового потенціалу сільських громад в сучасних умовах 

децентралізації» 

ГНАТЮК Наталія Володимирівна - президент громадської організації 

Фонд сталого розвитку «Стара Волинь» 

  

10.25 - 10.30 «Маркетингові інструменти формування економічного потенціалу 

аграрних підприємств» 

СЕМЧУК Інна Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового 

інституту економіки ТНЕУ 

  

10.30 - 10.35 «Особливості глобального менеджменту в умовах економічного 

розвитку» 

ВОЛОШИНА Оксана Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української та іноземних мов Вінницького національного 

аграрного університету 
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10.35 - 10.40 «Основні тенденції та перспективи виробництва фундука в Україні та 

світі» 

САТІНА Галина Михайлівна – кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник Інститут садівництва НААН України 
  

10.40 - 10.45 «Місце і роль малого та середнього бізнесу в економіці Вінницької 

області» 

ФІЩУК Наталія Юріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного 

університету 

  

10.45 - 10.50 «Перспективи розвитку експорту та імпорту сільськогосподарської та 

продовольчої продукції» 

КИШ Людмила Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

моделювання та інформаційних технологій в економіці Вінницького 

національного аграрного університету 
  

10.50 - 10.55 «Теоретичні аспекти управління інтегрованими маркетинговими 

комунікаціями на підприємстві» 

САВІНА Світлана Сергіївна – кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького 

національного аграрного університету 
  

10.55 - 11.00 «Нефінансова звітність підприємств агропромислової сфери 

виробництва» 

ГЕРАСИМЕНКО Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного 

аграрного університету 
  

11.00 - 11.05 «Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності підприємств» 

ДОВГАНЬ Юрій Васильович - асистент кафедри маркетингу аграрного 

бізнесу Вінницького національного аграрного університету 
  

11.05 - 11.10 «Науково-теоретичні засади розвитку маркетингового управління 

ринком продовольства» 

НЕДБАЛЮК Оксана Олександрівна – старший викладач кафедри 

аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного університету 
  

11.10 - 11.15 «Ринок зерна та перспективи його розвитку в Україні» 

КАЗЬМІР Валентина Анатоліївна – викладач вищої категорії, директор 

Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу  Вінницького 

національного аграрного університету 
  

11.15 - 11.20 «Розвиток електронної торгівлі в Україні» 

ПАПУША Ксенія Федорівна – викладач вищої категорії Могилів-

Подільського технолого-економічного коледжу  Вінницького національного 

аграрного університету 
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11.20 - 11.25 «Актуальні проблеми менеджменту в Україні» 

ТРАЧ Світлана Василівна – викладач економічних дисциплін  
Чернятинського коледжу  Вінницького національного аграрного 

університету 

  

11.25 - 11.30 «Особливості та проблеми застосування маркетингу на підприємствах 

АПК» 

РИБАК Тетяна Андріївна – викладач економічних дисциплін  

Технологічно-промислового коледжу  Вінницького національного аграрного 

університету 

  

11.30 - 11.35 «Маркетингове дослідження ставлення сучасної молоді до 

тютюнопаління» 

БЕЙ Олеся Володимирівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету 

  

11.35 - 11.40 

 

«Проблеми реалізації сільськогосподарської продукції в умовах 

глобалізації ринку» 

МОРОЗ Олеся Володимирівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

11.40 - 11.45 

 

«Проблеми вибору стратегії стимулювання праці персоналу 

підприємства» 

СОВИК Ганна Юріївна – студентка Вінницького національного аграрного 

університету  

  

11.45 - 11.50 

 

«Реклама як засіб розвитку підприємств АПК» 

БРИЖАТА Яна Євгенівна – студентка Технологічно-промислового 

коледжу  Вінницького національного аграрного університету  

  

11.50 - 11.55 

 

«Стратегічне планування політики зеленого зростання» 

МОРДЮК Олексій Євгенійович – студент Вінницького національного 

аграрного університету  

  

11.55 - 12.00 

 

«Маркетингова діяльність у сільськогосподарській сфері: проблеми та 

перспективи» 

ЧАПАЛЕНКО Наталія Сергіївна – студентка Технологічно-промислового 

коледжу Вінницького національного аграрного університету  

  

12.00 - 12.05 

 

«Перспективи розвитку маркетингу на ринку сільськогосподарської 

продукції»  

ЛЕБЕДЄВА Ірина Сергіївна – студентка Технологічно-промислового 

коледжу  Вінницького національного аграрного університету  

  

12.05 - 12.10 

 

«Особливості управління персоналом в аграрних підприємствах» 

ОВЧЕРЕНКО Сергій В'ячеславович – студент Вінницького національного 
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аграрного університету  

  

12.10 - 12.15 

 

«Дослідження  системи  якості  в управлінні виробництвом 

сільськогосподарської продукції на основі стандартів ISO» 

ДИГАС Руслана Вікторівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

12.15 - 12.20 

 

«Особливості та завдання стратегічного управління персоналом 

підприємства» 

КОРИТНА Анна Леонідівна – студентка Технологічно-промислового 

коледжу  Вінницького національного аграрного університету  

  

12.20 - 12.25 

 

«Особливості  управління міжнародними комерційними  та  

некомерційними науково-технічними зв’язками в аграрній сфері» 

ГАРАГОДА Дмитро Віталійович – студент Вінницького національного 

аграрного університету  

  

12.25 - 12.30 

 

«Управління збутом продукції підприємств АПК» 

МЕЛЬНИК Карина Володимирівна – студентка Технологічно-

промислового коледжу  Вінницького національного аграрного університету 

  

12.30 - 12.35 

 

«Мотивація персоналу як основний компонент у підвищенні 

ефективності діяльності підприємства» 

ГАНЧУК Владислав Володимирович – студент Вінницького 

національного аграрного університету  

  

12.35 - 12.40 

 

«Перспективи розвитку маркетингового менеджменту підприємств 

АПК» 

ШЕВЧУК Ганна Василівна – студентка Технологічно-промислового 

коледжу  Вінницького національного аграрного університету  

  

12.40 - 12.45 

 

«Особливості входження в транспортно-логістичні системи дрібних 

агровиробників» 

РЯБОКОНЬ Анастасія Вікторівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  
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СЕКЦІЯ 3. «ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ» 

10.00 - 13.00 

(ВНАУ, корпус 5, аудиторія 533) 
 

Голова секції  –       БЕРЕЗЮК С. В. – к.е.н., доцент кафедри адміністративного 

                                         менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Секретар секції  –       САМБОРСЬКА О. Ю. – к.е.н., доцент кафедри адміністративного  

                                         менеджменту та альтернативних джерел енергії  
 

10.00 - 10.05 «Інновації бізнес-середовища продовольчої системи: сучасність і 

майбутнє» 

КОВАЛЕНКО Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу економічних досліджень Інститут 

продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України  
  

10.05 - 10.10 «Конкурентоспроможність національної продукції агропродовольчого 

сектору на ринку ЄС» 

ГЕРАЙМОВИЧ Віолета Леонтіївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
  

10.10 - 10.15 «Порядок формування та використання місцевих бюджетів  ОТГ 

Вінницької області» 

ПРОНЬКО Людмила Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 
  

10.15 - 10.20 «Iнновацiйнi механiзми розвитку аграрної полiтики в Україні» 

МАКСИМЕНКО Наталiя Володимирiвна – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри менеджменту, економiки, права та туризму Кіровоградської 

льотної академії Національного авіаційного університету 
  

10.20 - 10.25 «Децентралізація як один із напрямків модернізації аграрної політики» 

БАЛДИНЮК Василь Михайлович – кандидат з державного управління, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії Вінницького національного аграрного університету 
  

10.25 - 10.30 «Економічна оцінка сучасного стану ринку сої та продуктів її 

переробки» 

БОГАЧ Лариса Володимирівна – кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри глобальної економіки  Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 
  

10.30 - 10.35 «Стан та перспективи розвитку плодоовочівництва у Вінницькій 

області» 

САМБОРСЬКА Оксана Юріївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 
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10.35 - 10.40 «Сучасний стан використання трудового потенціалу в аграрному 

секторі України» 

ФУРМАН Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 

  
10.40 - 10.45 «Управління банківськими інноваційними фінансовими технологіями в 

аграрній сфері» 

ТОДОСІЙЧУК Володимир Леонідович – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії Вінницького національного аграрного університету 

  
10.45 - 10.50 «Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та 

основа національної безпеки держави» 

ЯРЕМЧУК Наталія Валеріївна – кандидат економічних наук, асистент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 

  

10.50 - 10.55 «Сучасний стан використання мінеральних та органічних добрив у 

рослинництві» 

БЕРЕЗЮК Сергій  Володимирович – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 

  
10.55 - 11.00 «Вирощування равликів як перспективний напрям органічного 

виробництва» 

ОНИЩУК Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії Вінницького національного аграрного університету 

  

11.00 - 11.05 «Аналіз динаміки якісних показників навчальної діяльності студентів із 

технічної механіки в розрізі модернізованого підходу до викладання 

дисциплін» 

ДУХНО Микола Іванович – викладач Ладижинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

  
11.05 - 11.10 «Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: 

сучасний стан та перспективи» 

СЕМЕНЕНКО Марина Вікторівна – аспірант Національної академії 

державного управління при Президентові України  

  
11.10 - 11.15 «Інституційне  стимулювання «зеленого» зростання в аграрному секторі 

економіки» 

БІЛОКІННА Ілона Дмитрівна – аспірантка Вінницького національного 

аграрного університету  
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11.15 - 11.20 «Оцінка  інвестиційного потенціалу аграрного сектору України» 

КОЗЯР Наталя Олександрівна – аспірантка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

11.20 - 11.25 «Розвиток агропромислової інтеграції на підприємствах 

бурякоцукрового підкомплексу» 

ЛУКАШЕНКО Наталія Олександрівна – аспірант,  науковий співробітник 

відділу економічних досліджень Інституту продовольчих ресурсів НААН 

України  

  
11.25-11.30 «Формування асортиментної політики підприємства-суб’єкта ЗЕД в 

Україні» 

АНДРОЩУК Ірина Олександрівна – студентка  Вінницького 

національного аграрного університету  

  
11.30-11.35 «Особливості управління витратами в умовах трансформаційних змін в 

економіці» 

САВКА Вікторія Михайлівна – студент Вінницького національного 

аграрного університету  

  
11.35-11.40 «Поведінкова економіка та її особливості» 

ХРИПКО Оксана Вікторівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  
11.40-11.45 «Особливості управління витратами в умовах трансформаційних змін в 

економіці» 

САВКА Вікторія Михайлівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  
11.45-11.50 «Проблеми забезпечення матеріальними ресурсами підприємств АПК» 

ПАЛАМАРЧУК Володимир Володимирович – студент Вінницького 

національного аграрного університету  

  
11.50-11.55 «Інвестиції в галузь АПК у Вінницькій області» 

МАРКІТАН Юлія Валеріївна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  
11.55-12.00 «Роль фінансових ресурсів у забезпеченні прибутковості аграрних 

підприємств» 

ГОНЧАР Руслана Вікторівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  
12.00-12.05 «Проблема матеріально-технічного забезпечення підприємств» 

СОРОКА Руслан Леонідович – студент Вінницького національного 

аграрного університету  
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12.05-12.10 «Місце України у світових рейтингах національної 

конкурентоспроможності» 

ПШЕНИЧНИКОВА Наталія Андріївна – студентка Вінницького 

національного аграрного університету  

  

12.10-12.15 

 

«Фактори забезпечення конкурентоспроможності на різних етапах 

життєвого циклу підприємства» 

МИЦИК Вікторія Олександрівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

12.15-12.20 

 

«Особливості співпраці ЄС та України в космічній галузі для 

моніторингу сільськогосподарського виробництва» 

АТАМАНЕНКО Вікторія Василівна – студентка Вінницького 

національного аграрного університету  

  

12.20-12.25 «Впровадження міжнародного досвіду для забезпечення діяльності  

ринків органічної продукції» 

ПЕТРЕНКО Вікторія Василівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

12.25-12.30 «Оцінка та перспективи розвитку ринку цукру в Україні» 

КРАСНЯК Ірина Юріївна – студентка Технологічно-промислового 

коледжу  Вінницького національного аграрного університету 
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СЕКЦІЯ 4. «ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 

РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В 

АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ» 

10.00 - 13.00 

(ВНАУ, корпус 5, аудиторія 540) 
 

Голова секції   –   КЛИМЧУК О. В. – д.е.н., доцент кафедри адміністративного  

менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Секретар секції   –   КОЛЕСНИК Т. В. – к.е.н., доцент кафедри адміністративного  

менеджменту та альтернативних джерел енергії 

 

10.00 - 10.05 «Сировинний потенціал та економічна ефективність виробництва 

біодизельного палива в Україні» 

КЛИМЧУК Олександр Васильович – доктор економічних наук, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 

  

10.05 - 10.10 «Трансформаційна динаміка розвитку господарських формувань в 

аграрному секторі економіки України»  
ПАНАСЮК Броніслав Якович – доктор економічних наук, професор, 

академік НААН України, головний науковий співробітник  Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України  

  

10.10 - 10.15 «Виробництво біопалив у контексті вирішення енергетичної проблеми 

України» 

БОДНАР Ольга Василівна – доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку 

Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” 

  

10.15 - 10.20  «Можливості виробництва та доцільність використання біоетанолу в 

Україні» 

СКОРУК Олена Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 

  

10.20 - 10.25 

 

«Інституційні стимули підвищення ефективності державного сектору за 

децентралізації» 

КОЛЕСНИК Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 

 

10.25 - 10.30 «Еколого-економічні аспекти ефективного поводження з відходами 

аграрних підприємств» 

ПРИШЛЯК Наталя Вікторівна – кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії Вінницького національного аграрного університету 
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10.30 - 10.35  «Виробництво твердого біопалива як важлива складова 

сільськогосподарського сектору економіки України» 

СЕМЧУК Ірина Антонівна – заступник директора з навчальної роботи 

Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного 

університету 

  

10.35 - 10.40  «Перспективи використання альтернативних джерел енергії у 

виробництві сільськогосподарської продукції домогосподарствами» 

ЗУБАР Іван Валерійович – асистент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного 

аграрного університету 

  

10.40-10.45 «Використання альтернативного палива для сушіння зерна» 

СЕРЖЕНІК Людмила Володимирівна – викладач вищої категорії 

Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького 

національного аграрного університету  

 

10.45-10.50 «Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій 

області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору 

регіону» 

БАБИНА Ольга Миколаївна – аспірантка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

10.50-10.55 «Особливості інвестиційного забезпечення розвитку інтеграційних 

формувань в молокопереробному підкомплексі» 

ЮРЧЕНКО Наталія Станіславівна – аспірант, молодший науковий 

співробітник відділу економічних досліджень Інституту продовольчих 

ресурсів НААН України  

  

10.55-11.00 «Економічна доцільність та перспективність вирощування міскантуса 

гігантського, як альтернатива традиційним твердим видам палива» 

КРАСИЛЕНКО Дмитро Володимирович – студент Вінницького 

національного аграрного університету  

  

11.00-11.05  «Економічна доцільність та перспективи виробництва біодизельного 

палива у Вінницькій області» 

ВАЩІЛОВА Наталія Василівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

11.05-11.10 «Перспективи виробництва біогазу з відходів сільського господарства в 

Україні та Вінницькій області» 

СИДОРЕНКО Ірина Миколаївна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

  

11.10 - 11.15 «Світові тенденції та перспективи розвитку біоенергетики» 

БОЛЕХІВСЬКА Вікторія Вадимівна – студентка Вінницького 

національного аграрного університету  
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11.15 - 11.20 «Перспективи розвитку виробництва біоетанолу в Україні» 

ГРИГОРАШ Марина Василівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету 

  

11.20 - 11.25 «Досвід провідних країн світу в сфері утилізації відходів та виробництва 

біогазу» 

ЛЕВЧУК Марина Сергіївна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

 

11.25 - 11.30 

 

«Розвиток виробництва біоетанолу в Україні» 

СІМАКОВ Олег Олександрович – студент Вінницького національного 

аграрного університету  

  

 

11.30 - 11.35 «Ефективність роботи біогазових установок у фермерських 

господарствах» 

БЕЛЬДІЙ Ілля Юрійович – студент Вінницького національного аграрного 

університету  

  

11.35 - 11.40 «Енергія морів та океанів: біологічні наслідки» 

ГЛУХЕНЬКА Марина Юріївна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

 

11.40 - 11.45 

 

 

«Альтернативні джерела енергії: перспективи розвитку та 

використання (економічний, соціальний, екологічний аспекти)» 

БЕЛЬДІЙ Альона Михайлівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету  

 

11.45-11.50 «Сучасний розвиток олійно-жирової промисловості Вінницької області» 

ВУСІНСЬКИЙ Олександр Валерійович –  студент Вінницького 

національного аграрного університету   

  

11.50-11.55 

 

«Оцінка потенціалу регіону для виробництва біодизельного палива 

Вінницької області» 

ДОМБРОВСЬКА Валентина Вадимівна – студентка Вінницького 

національного аграрного університету  

 

11.55-12.00 «Енергетична безпека України: історія, сучасність і майбутнє» 

РЯЗАНЦЕВА Юлія Ігорівна – студентка Вінницького національного 

аграрного університету 
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СЕКЦІЯ 5. «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» 

10.00 - 13.00 

(ВНАУ, корпус 5, аудиторія 531) 
 

Голова секції  –   ОПОЛЬСЬКА  Н. М.  –  к.ю.н., завідувач кафедри права  

 

Секретар секції  –   ПИПЯК М. І.  –  к.ю.н., старший викладач кафедри права 

 

10.00 - 10.05 «Розвиток підсобних господарств у сільськогосподарських 

підприємствах Вінницької області протягом першої половини 90-х років  

ХХ століття» 

ЛЕВЧУК Костянтин Іванович – доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України та філософії Вінницького національного 

аграрного університету 
  
10.05 - 10.10 «Механізм забезпечення права на свободу творчості» 

ОПОЛЬСЬКА Наталя Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри права Вінницького національного аграрного університету 
  

10.10 - 10.15 «Інформаційні технології в підприємницьких структурах» 

ОНІЩЕНКО Маргарита Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри управління Сумського державного університету 

  

10.15 - 10.20 «Правові засади використання та охорони сільськогосподарських 

тварин» 

ОВЕРКОВСЬКА Тетяна Костянтинівна – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

  

10.20 - 10.25 «Інститут виборів в Україні як основа розвитку громадянського 

суспільства та розбудови демократичної держави» 
ПРАВДЮК Андрій Леонідович – кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

 

10.25 - 10.30 «Трансформація державного примусу на сучасному етапі 

державотворення» 

СВІТЛАК Ірина Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри правового регулювання економіки і правознавства Вінницького 

навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного 

економічного університету 
  
10.30 - 10.35 «Аналіз експертної практики щодо підробки документів, що регулюють 

земельні відносини» 

ТАЛЬЯНЧУК Леся Сергіївна – кандидат юридичних наук, завідувач 

сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та 

обліку відділу криміналістичних видів досліджень Вінницького науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
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10.35 - 10.40 «Ліцензування діяльності зі зберігання пального: облікові аспекти» 

ПОПКО Євгенія Юріївна – кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник відділу обліку та оподаткування Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» 

  
10.40 - 10.45 «Органи спеціальної компетенції які здійснюють нагляд та контроль 

сільського господарства» 

МАНЬГОРА Таміла Василівна – кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

  
10.45 - 10.50 «Адаптація правового регулювання управління державними 

підприємствами до кращих світових стандартів»  

ПИПЯК Микола Іванович – кандидат юридичних наук, старший викладач 

кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

  
10.50 - 10.55 «Особливості договору про надання послуг (виконання робіт) у сфері 

інформатизації» 

 МЕЛЬНИЧУК Максим Олегович – кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

  

10.55 - 11.00 «Трансформація юридичної професії у сфері правового забезпечення 

суб’єктів господарювання» 

ПАНЬКЕВИЧ Василь Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету 

  
11.00 - 11.05 «Історико-правові аспекти зв'язку моралі і права» 

ЧЕРНИЩУК Наталія Володимирівна – кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри права Вінницького національного аграрного 

університету 

  
11.05 - 11.10 «Профспілковий рух у Першій Чехословацькій республіці (1918-

1924 рр.)» 

ПІКОВСЬКА Тетяна Валентинівна – кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

  
11.10 - 11.15 «Особливості правового регулювання посвідчення договору довічного 

утримання (догляду)» 

ГАВІНСЬКА Олена Андріївна – кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

  
11.15- 11.20 

 

«Фактори нерівності і суспільна реакція на диференціацію статусів в 

контексті зміни електоральних уподобань» 

СЛОТЮК Петро Володимирович – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного 

університету 

  



Всеукраїнська науково-практична конференція 

 «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» 
 

6 - 7 червня 2019 року 
 

11.20-11.25 

 

«Соціально-економічне становище селянства Правобережної України в 

середині ХІХ ст.» 

БОГАТЧУК Світлана Степанівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного 

університету 
 

11.25-11.30 «Стан та перспективи подальшого розвитку галузі промислового 

вирощування та переробки сої в Україні в ХХІ ст.» 

МУХАНОВ Валентин Миколайович – кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри історії України та філософії Вінницького національного 

аграрного університету 

  

11.30 - 11.35 «Актуальні питання реалізації принципу диспозитивності у 

кримінальному процесі України» 

КОЛОС Сергій Степанович – старший викладач кафедри права 

Вінницького національного аграрного університету 

  

11.35 - 11.40 «Роботодавець як суб’єкт трудових відносин на сучасному етапі 

формування трудового законодавства» 

КОЛОС Алла Степанівна – асистент кафедри права Вінницького 

національного аграрного університету 

  

11.40 - 11.45 «Медіація як спосіб врегулювання спору» 

РУМЯНЦЕВА Валерія Валеріївна – асистент кафедри права Вінницького 

національного аграрного університету 

  

11.45 - 11.50 «Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку» 

КОВАЛЬОВ Дмитро Володимирович – асистент кафедри права 

Вінницького національного аграрного університету 

  

11.50-11.55 «Особисті селянські господарства – основа розвитку сільських 

територій України» 

ДМИТРИК Олег Вікторович – асистент кафедри аграрного менеджменту 

Вінницького національного аграрного університету 

  

11.55-12.00 «Практика застосування нотаріусами діяльності по наданню 

адміністративних послуг» 

ГАЙДАЙЧУК Наталя Петрівна – викладач юридичних дисциплін 

Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного 

університету 

  

12.00-12.05 «Кодекс законів про працю України: законодавче перевтілення» 

МРУК Валентина Василівна – викладач юридичних дисциплін 

Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного 

університету 

 

12.05-12.10 «Історичний аналіз законодавства про захист рослин та норм про 
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відповідальність за їх порушення» 

ЖУКОВСЬКИЙ Володимир Анатолійович – викладач юридичних 

дисциплін Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного 

аграрного університету 

12.10-12.15 «Організаційно-правове забезпечення суб’єктів господарювання» 

ПОДУФАЛОВ Павло Петрович – викладач І категорії Могилів-

Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного 

аграрного університету  

  

12.15 - 12.20 «Світовий досвід легалізації вогнепальної зброї для населення: 

позитивні та негативні наслідки легалізації в Україні» 

ЛЕВИЦЬКА Ірина Валентинівна – асистент кафедри права Вінницького 

національного аграрного університету 

  

 

 

 

13.30-14.00 

Підведення підсумків роботи конференції, закриття конференції 

(ВНАУ, корпус 5, аудиторія 531) 
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Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та 
продовольчої продукції 

 
Україна, з великим і різноманітним сільським господарством, входить до 

числа провідних світових виробників зернових, соняшнику, сої та олії. 
Вітчизняне сільське господарство продовжує залишатися основою нашого 
суспільства і забезпечує продуктами харчування населення, формує третину 
валютних надходжень. В умовах сучасних глобальних викликів, за рахунок 
безперервнім інноваціям та зусиллям, спрямованим на підвищення 
продуктивності, налагодженням переробки та формування додавання вартості, 
використанням сучасних технологій та створенням інфраструктури 
вітчизняним товаровиробникам вдається виходити на зовнішні ринки. Наразі, 
переробка та експорт сільськогосподарської продукції є одним із ключових 
напрямків розвитку країни. Наявні природні ресурси дозволяють розширювати 
експорт та задовольняти продовольчі потреби багатьох споживачів 
продовольства у світі. При цьому важливим є дослідження світової 
кон’юнктури та адаптація до тенденцій, які наразі є на світових ринках. В 
умовах сучасних ринкових реалій для України важливо розширювати 
асортимент продукції, що експортується, налагоджувати виробництво власної 
продукції, яка наразі імпортується та збільшувати частку продукції з доданою 
вартістю у загальній структурі експорту. 

Аналізуючи ситуацію із зовнішньою торгівлею в Україні, слід відмітити, 
що  зовнішня торгівля сільськогосподарськими продуктами та продуктами 
харчування у 2017 році досягла 22,6 мільярда доларів, у тому числі більше 17,9 
мільярда доларів експорту (16,3% до 2016 року). У 2017 році експорт 
української сільськогосподарської продукції та продуктів харчування 
продемонстрував позитивні результати, досягнувши понад 17,9 млрд. доларів. 
У 2018 році цей показник становив 15,5 млрд. доларів. Сьогодні частка 
експорту загальної торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами 
харчування становить 79,4%[3].  

Товарна структура експорту сільськогосподарської  та продовольчої 
продукції дозволяє стверджувати, що вітчизняні товаровиробники мають 
досить диверсифіковану структуру виробництва, яка включає значну кількість 
продуктів. Водночас є характерне переважання продукції рослинництва, а саме 
сировинної продукції.  

Таблиця 1 
Товарна структура експорту сільськогосподарської  та продовольчої 

продукції, % 

Код і назва товарів 
 згідно з УКТЗЕД 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Усього (коди 1-24) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
I. Живi тварини; продукти 
тваринного походження 7,8 6,4 6,1 5,7 

 5,1 6,2 

II. Продукти рослинного 
походження 

40,0 52,1 52,4 54,7 53,0 52,0 



ІІІ. 15 Жири та олії тваринного 
або рослинного походження 

26,3 20,6 22,9 22,7 25,9 25,9 

IV. Готові харчові продукти 25,9 21,0 18,6 16,9 16,0 15,9 
*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 

За досліджуваний період експорт сільськогосподарських культур 
збільшився на 2,1 млрд. дол.. Поставки продукції тваринництва в грошовому 
вираженні зросли на 371,4 млн. дол., що становить майже 1,3 млрд. дол. Частка 
зернових культур становить 36,2%, для рослинної олії – 25,1%, а насіння 
олійних культур –  11,3%. Зростання українського експорту пов'язане зі 
збільшенням поставок перероблених продуктів і продуктів харчування [3]. 

Незважаючи на сприятливі умови для вирощування сільськогосподарської 
продукції, значну кількість продовольства Україна імпортує.  

Таблиця 2 
Товарна структура імпорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції, % 
Код і назва товарів     
 згідно з УКТЗЕД 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Усього (коди 1-24) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
I. Живi тварини;   продукти 
тваринного походження 

21,6 23,1 18,6 15,7 16,1 17,0 

II. Продукти рослинного 
походження 

27,1 32,6 33,5 32,9 33,0 31,8 

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного 
або рослинного походження 7,8 4,9 5,0 5,2 6,3 6,2 

IV. Готові харчові продукти 43,5 39,3 42,9 46,1 44,6 45,0 
*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Аналізуючи Топ-10 продуктів агропродовольчого експорту та імпорту, 
слід відмітити про певний дисбаланс та надмірне переважання окремих 
продовольчих позицій (рис. 1,2). 

 

 
 

Рис. 1. Топ-10 продуктів агропродовольчого експорту, 2018 рік, млн дол. 
США 

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 



Україна вже декілька років поспіль є світовим лідером з виробництва і 
експорту соняшникової олії. Решту ключових позицій займають зернові 
культури (кукурудза, пшениця, ячмінь), а також олійні (соєві боби) і продукти 
переробки олійних (макуха соняшникова). Ці ТОП-10 продуктів становлять 
81% всього експорту агропродовольчих продуктів з України. 

Щодо аграрного імпорту то провідні позиції займають: морожена риба, 
тютюнова сировина та  насіння соняшнику, яке переробляється на вітчизняних 
заводах. 

 
 

Рис. 2. Топ-10 продуктів агропродовольчого імпорту,  
2018 рік, млн дол. США 

Джерело: [1,2,3,4,8,14,15] 
Державна служба статистики України. 
*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 
Характерним наразі є нарощення торгівельних відносин з країнами ЄС. За 

підсумками 2017 року зовнішня торгівля аграрними та продовольчими 
товарами між Україною та країнами Європи збільшилася на 30,8%, або на 1,9 
млрд. дол. США, і склала 8,1 млрд. дол. Водночас Україна експортувала 
продукцію до країн ЄС на 5,8 мільярдів дол., таким чином формуючи досить 
серйозний позитивний баланс у нашій двосторонній торгівлі.  Протягом кількох 
років країни ЄС посідають друге місце в регіональній структурі нашого 
аграрного та продовольчого експорту.  Крім того, збільшення експорту до країн 
ЄС є ознакою успішної переорієнтації більшості наших експортерів на новий 
ринок після втрати російського ринку. 

Основними продуктами українського агроекспорту, які були поставлені на 
ринок ЄС у 2017 році, є зернові культури – 1,7 млрд дол.  та  насіння соняшника 
– 1,1 млрд дол. Зростання нашого експорту за останній 2017 рік до країн ЄС 
також відбулося за рахунок збільшення пропозиції нішевих, перероблених і 
готових харчових продуктів. Наприклад, експорт м'яса птиці збільшився в 2017 
році в порівнянні з 2016 роком на  64,9 млн. дол., борошно та зернові продукти 



-  32,4 млн. дол., соки – 28,3 млн. дол., мед – 25,5 млн. дол. ТОП-5 торговельних 
партнерів України в ЄС очолюють Нідерланди з часткою 18%, Іспанія – 14,3%, 
Польща – 13,2%, Італія – 12% та Німеччина – 10,5%. Щодо імпорту, то він 
становив 2,3 мільярда доларів. Основною продукцією нашого імпорту були 
тютюн і промислові товари, шоколад і какао-боби, корми для тварин, 
алкогольні напої та різні інші продукти харчування. 

Зовнішня торгівля відіграє важливу роль в економіці України. Тенденцією 
протягом 2012-2016 років було скорочення виручки від експорту товарів з 
одночасним скороченням експорту агропромислової продукції. Не дивлячись 
на загальний негативний тренд, у 2017 році спостерігалося зростання експорту, 
в тому числі і на сільськогосподарську продукцію. За 2017 рік загальний 
експорт продукції склав 43,3 млрд дол. США, що на 19% більше ніж за 2016 
рік. А за результатами 2018 року загальний експорт продукції з України 
становив 47,3 млрд дол. США, що на 9,2% більше порівняно з 2017 роком. 

За останні 10 років експорт агропродовольчої продукції з України виріс в 
два рази. Характерним наразі є розширення зовнішньоторговельних відносин з 
країнами-членами Європейського союзу. Динаміка агропродовольчого експорту 
демонструвала аналогічний тренд як і решта експортних товарів, проте темпи 
скорочення агропродовольчого експорту були меншими ніж загального і, не 
дивлячись на спад після кризових 2012/13 років, зростання поставок 
спостерігалось вже у 2016, 2017 та 2018 роках.  За результатами 2018 року було 
реалізовано закордон агропродовольчої продукції на 18,6 млрд дол.  

Глобальні тенденції споживання продуктів харчування та непродовольче 
використання олійних культур, що викликає проблему внутрішнього 
задоволення індивідуальних потреб, стимулює заміну соєвих і пальмових олій 
на соняшник у багатьох країнах світу, включаючи Північну Африку, Індію та 
Іран, що є потужним показником для інвесторів для інвестування в аграрний 
сектор  України. Проте в Україні існують деякі фактори, які перешкоджають 
реалізації потенціалу виробничо-експортної спроможності та підвищення 
економічної ефективності підприємств: екстенсивний розвиток виробництва та 
переробки насіння олійних культур та проблема інноваційного розвитку. 
Водночас, необхідно зазначити, що виробництво насіння олійних культур 
повинно здійснюватися відповідно до науково обґрунтованих принципів 
ведення сільського господарства та раціонального природокористування.  

З метою нарощення експорту продукції та збільшення частки аграрної 
продукції з доданою вартістю  важливим є  вдосконалення нормативно-
правової бази України, що підсилює конкурентоспроможність 
агропродовольчої продукції та полегшує її доступ на зовнішні ринки; 
збільшення за рахунок коштів держави, органів місцевого самоврядування, 
фізичних та юридичних осіб вітчизняного та іноземного походження 
фінансових та кредитних ресурсів, що використовуються для проведення 
дослідницьких, освітніх та інформаційно-консультативних заходів з метою 
розширення товарної структури експорту. 
 

           Киш


