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РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА» 
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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 

  

 

  



Всеукраїнська науково-практична конференція 

 «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» 
 

6 - 7 червня 2019 року 
 

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 

  



ВЕКТОРИ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ  
ДО ЗЕЛЕНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

К.е.н., Доцент кафедри економіки ВНАУ 
Ковальчук С.Я. 

Все більше привертає увагу науковців  дослідження процесів, що 
відбуваються в межах сільської соціально-територіальної підсистеми 
українського суспільства. З позиції системного підходу вона виступає 
передусім як просторова цілісність, в якій розміщені та функціонують 
компоненти природного, виробничого та соціального середовищ.  

Відносини між ними характеризуються різноманітними 
міжкомпонентними та внутрішньокомпонентними зв’язками, що впливають 
на динаміку та режим функціонування системи в цілому. 

В умовах зелених трансформаційних змін економічної моделі 
господарювання, перехід від існуючої неефективної галузевої і 
територіальної структури сільської економіки до нової соціально і 
інноваційно - орієнтованій моделі розвитку набуває пріоритетного значення. 
Аграрний сектор економіки демонструє позитивну динаміку зростання, 
формуючи останніми роками близько 14% валової доданої вартості в країні 
та біля 40% валютних надходжень від експорту. 

Станом на сьогодні 43% валової продукції сільського господарства 
виробляється громадянами, на земельних ділянках особистого селянського 
господарства. 

Багатофункціональна модель розвитку економіки сільських територій 
припускає створення різних форм і видів господарської діяльності, що 
задовольняє потреби сільського населення у сфері зайнятості.  

Більшість вчених позитивно оцінюють пропозиції Європейської Комісії 
щодо політики розвитку сільських територій, одними з напрямів якої є 
поліпшення якості життя в сільських регіонах і сприяння диверсифікації 
господарської діяльності. Зокрема, М. Петрик та П. Вайнегер розглядають 
функції сільського господарства, що виходять за рамки виробництва 
продуктів харчування, можливі перспективи для розвитку туризму у 
сільській місцевості й виробництва біомаси для вироблення біоенергії, що є 
важливими напрямами структурних перетворень і диверсифікації у сільській 
місцевості. 

Паритет між функціями сільських територій залежить від природо-
ресурсного потенціалу та стану екосистеми. Причому ефективне задіяння 
потенційних ресурсів здатне значно прискорити їх розвиток і навіть змінити 
властивості й сутнісні характеристики сільських територій. Водночас з 
огляду на природоохоронну функцію сільських територіальних утворень, 
розвиваючи ті чи інші види господарської діяльності, виникає необхідність 
врахування зростаючого навантаження на біорізноманіття та екосистемні 
послуги. 

З метою адаптації до вимог: Екологічна програма ООН (ЮНЕП), 
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Економічна 



і соціальна комісія ООН Азійсько -Тихоокеанського регіону (ЕСКАТО) 
отримання синергії від взаємодії складових сталого розвитку:  

економічної діяльності, природного середовища та людського розвитку 
(концепції зеленої економіки та зеленого зростання).  

« Зелена  економіка » згідно з визначенням ЮНЕП –  
це економіка, яка покращує добробут людей, забезпечує соціальну 
справедливість, одночасно суттєво зменшуючи ризики для довкілля та 
вичерпання природних ресурсів. 
«ЗЕЛЕНЕ ЗРОСТАННЯ» – стимулювання економічного зростання та 
розвитку зі збереженням природного капіталу та безперебійним наданням  
екосистемних послуг від яких залежить добробут населення.  
Відмінними рисами зеленої економіки є: 

 зростання доходів і зайнятості забезпечується державними та 
приватними інвестиціями у ті заходи і проекти, які сприяють 
зменшенню викидів вуглецю та забруднення, підвищують ефективність 
використання енергії і ресурсів, працюють на упередження втрати 
біорізноманіття та екосистемних послуг - це створює базу для 
розгортання підприємництва, інновацій та росту зайнятості; 

 економічне зростання має забезпечуватися при менш інтенсивному 
споживанні ресурсів в усіх секторах економіки за принципом 
"створювати більше вартості за меншого впливу" ("creating more value 
with less impact"); 

Ключова відмінність «зеленої економіки» від «зеленого зростання» 
вбачається у рівнях реалізації: перша містить стратегічну реалізацію, 
спрямовану на системні виклики – найвищий рівень, а друга передбачає 
екологізацію продуктів, процесів, послуг, технологій – нижчий рівень. 
Порядок денний на ХХ століття, прийнятий Конференцією ООН з довкілля 
та розвитку (1992 р., м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія), рекомендації 
Всесвітнього Саміта зі сталого розвитку «Ріо+10» (2002 р., м. Іоганнесбург, 
ПАР), рішення Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» (25 червня 
2012 р., м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія). Зобов'язання на регіональному рівні 
були визначені Восьмою конференцією «Довкілля для Європи» (2016 р., м. 
Батумі, Грузія). 
Принципи екосистемного підходу  
1. Визначення завдань управління екосистемами  
2. Максимальна децентралізованість управління екосистемами  
3. Врахування впливу на суміжні або будь-які інші екосистеми 
4. Управління екосистемами в економічному контексті  
5. Забезпечення збереження  
7. Застосування екосистемного підходу у відповідних масштабах  
8. Довготривалість цілей управління екосистемами. 
9. Врахування неминучості змін екосистем. 
10. Рівновага між збереженням та використанням біорізноманіття. 
11. Врахування будь-якої інформації. 
12. Залучення зацікавлених сторін. 



 
 
 


