
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

18 ЧЕРВНЯ 2020 р. 

 

900 - 1000 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(хол корпусу №1, онлайн) 

1000 - 1300 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(корпус №1, аудиторія № 104) 

1400 - 1630 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1. Фінансово-економічне та обліково-

аналітичне забезпечення підприємств аграрного 

сектору 

(корпус №1, аудиторія № 104) 

Секція 2. Інноваційні проєкти та інвестиційна політика 

в будівництві (корпус №1, аудиторія № 301) 

Секція 3. Розвиток сучасного землеустрою та кадастру 

(корпус №1, аудиторія № 402) 

 

1630 - 1650 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

   (корпус №1, аудиторія № 104) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ДОПОВІДЬ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ     до 10 хв. 

ДОПОВІДЬ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ     до 5 хв. 

ДИСКУСІЯ           до 3 хв. 

 

19 ЧЕРВНЯ 2020 р. 

 

Ознайомлення з матеріально-технічною базою Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ  



 
 

  
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1000  – 1010   ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, академік НААН України, президент Вінницького 

національного аграрного університету, президент ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

 МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських 

наук, професор, ректор Вінницького національного аграрного 

університету 

 ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, 

проректор з наукової та інноваційної діяльності Вінницького 

національного аграрного університету 

 КОНДРАТОВА Марина Володимирівна, директор Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну Вінницького 

національного аграрного університету 

1010 – 1020  «Ефективність впровадження сучасних освітніх технологій при 

підготовці фахівців-будівельників» 

КОНДРАТОВА Марина Володимирівна, директор  

Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну 

Вінницького національного аграрного університету 

1020 – 1030  «Розробка процесів виготовлення металевих виробів для 

монтажно-будівельного виробництва» 

МАТВІЙЧУК Віктор Андрійович, доктор технічних наук, 

професор, декан інженерно-технологічного факультету  

Вінницький національний аграрний університет 

1030 – 1040  «Ефективні звукоізоляційні матеріали для реконструкції 

огороджувальних конструкцій будівель» 

ПОПОВ Олег Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи  

Одеська державна академія будівництва та архітектури  

1040 – 1050  «Управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування» 

САХНО Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор 

Вінницький національний аграрний університет 

1050 – 1100 
 

«Фрактали в природі та в будівництві» 

МАРТИНОВ Володимир Іванович, доктор технічних  наук, доцент 

кафедри виробництва будівельних виробів та конструкцій 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

 



 
 

1100– 1110  «Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих 

комплексів у будівельній галузі» 

СОЛОНА Олена Василівна, кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійної 

освіти 

Вінницький національний аграрний університет 

1110– 1120  «Особливості законодавчого регулювання розробки проєктів 

землеустрою, та їх екстериторіальне погодження» 

ПАШКЕВИЧ Іван Михайлович, заступник директора з науково-

технічної роботи  

Державне підприємство «Вінницький науково-дослідний проектний 

інститут землеустрою»  

1120– 1130  «Основні напрямки удосконалення бонітування ґрунтів та 

земель у системі земельно-кадастрових даних в Україні» 

ЦИЦЮРА Ярослав Григорович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач науково-дослідної частини  

Вінницький національний аграрний університет  

1130– 1140  «Порівняльні показники капіталізації земельної ренти земель 

сільськогосподарського призначення південних регіонів України 

кінця II – початку III тисячоліття» 

КОЛОСЮК  Анатолій Анатольович, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

1140– 1150  «Перспективи підвищення рівня аналітичного забезпечення 

управління публічними закупівлями в Україні» 

ЗДИРКО Наталія Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, 

декан факультету обліку та аудиту  

Вінницький національний аграрний університет  

1150– 1200  «Технологія можливостей виділення та використання водяного 

газу в твердопаливних котлах» 

КОНОВАЛОВ Станіслав Васильович, керівник сектору з 

проведення консультаційно-профорінтаційної роботи  

Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної 

освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури»  

1200– 1210
 «Фінансове забезпечення агробізнесу: проблеми та перспективи» 

БУДЯК Руслан Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, 

директор  

Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного 

аграрного університету  

 

 

 



 
 

1210– 1220 

 
 

 

 
1220– 1230

 

«Досвід підготовки фахівців із геодезії та землеустрою відповідно 

до Концепції сталого розвитку України» 

РУСІНА Неля Григорівна, кандидат педагогічних наук, викладач  

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України» 

«Інструменти підтримки розвитку малого підприємництва в 

сільській місцевості Вінницької області» 

ПРОНЬКО Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент, декан факультету менеджменту та права  

Вінницький національний аграрний університет  

1230– 1240
  «Проблеми формування облікової політики на підприємствах 

аграрного сектору» 

КАЗЬМІР Валентина Анатоліївна, директор  

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького 

національного аграрного університету  

1240– 1250
  «Інноваційні бізнес-моделі в AgriFood» 

СОКОЛЕНКО Аліна Василівна, керівник 

Консалтингова компанія AVG 

  
  

  



 
 

СЕКЦІЯ №1 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

(корпус №1, аудиторія №104) 

Голова секції: ЯХНО Людмила Сергіївна, методист Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

Секретар секції: ГИРЕНКО Юлія Василівна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1400 – 1405  «Сучасний стан та напрями розвитку ринку овочевої продукції 

в Україні» 

ЛОГОША Роман Васильович, доктор економічних наук, доцент 

ВНАУ 

1405 – 1410  «Проблеми забезпечення фінансовими ресурсами підприємств 

агросектору» 

ПРИЛУЦЬКИЙ Анатолій Михайлович, кандидат економічних 

наук, доцент ВНАУ 

1410 – 1415  «Eквайринг – як сучасний eлeмeнт удосконалення організації 

управління бізнeсом» 

ФОСТОЛОВИЧ Валeнтина Анатоліївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцeнт ВНАУ  

1415 – 1420 

 

 

 

1420 – 1425
 

«Інноваційно-інвестиційна діяльність – як основний вектор 

економічного розвитку аграрного сектору України» 

ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач ВНАУ 

«Основні напрями фінансового регулювання розвитку 

аграрного сектору економіки» 

САВІНА Світлана Сергіївна, кандидат економічних наук, 

старший викладач ВНАУ 

1425 – 1430  «Сучасні тенденції та перспективи розвитку державного 

фінансового контролю в Україні» 

ШЕВЧУК Олена Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент 

ВНАУ 

1430 – 1435  «Облікове забезпечення політики ціноутворення підприємства» 

КОВАЛЬ Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент 

ВНАУ 

1435 – 1440  «Основні напрями подолання наслідків тенденції міграційної 

мобільності молоді для національної економіки» 

СТОРОЖУК Ірина Василівна, викладач  Ладижинського коледжу 

ВНАУ  

 



 
 

1440 – 1445  «Інновації стратегічного управлінського обліку» 

КАПЕЛЮШНА Інна Миколаївна, заступник директора з 

навчальної роботи, викладач Ладижинського коледжу ВНАУ 

1445 – 1450  «Аналіз перспектив упровадження AR/VR технологій для 

аграрного сектору національної економіки» 

ЗАМКОВА Леся Сергіївна, викладач Ладижинського коледжу 

ВНАУ 

1450 – 1455  «Проблематика оподаткування податком із доходів фізичних 

осіб в Україні» 

ЧОРНЕНЬКА Людмила Григорівна, викладач Могилів-

Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ 

1455 – 1500  «Обліково-аналітичне забезпечення обліку операцій із зерном, 

визначення основних проблем» 

ОМЕЛЬКО Мар’яна Анатоліївна, викладач-методист Могилів-

Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ 

1500 – 1505
 «Фінансовий лізинг – як джерело фінансування розвитку 

підприємств України»  

ГАЛАЙДА Леся Володимирівна, викладач Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу ВНАУ 

1505 – 1510  «Економічний контроль –  як складова фінансового потенціалу 

підприємства» 

МАКОГОНЧУК Тетяна Володимирівна, викладач Могилів-

Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ 

1510 – 1515  «Організація бухгалтерського обліку – як засіб забезпечення 

економічної безпеки підприємств» 

БУРЯК Галина Павлівна, викладач  Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1515 – 1520  «Факторний аналіз фінансових результатів  аграрних 

підприємств Вінницької області» 

ТОМАШУК Інна Вікторівна, аспірантка ВНАУ  

1520 – 1525  «Основні завдання облікового забезпечення і управління 

соціальною політикою підприємства» 

АЛЄКСЄЄНКО Світлана Антонівна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1525 – 1530  «Вплив фінансових інструментів на розвиток аграрних 

підприємств» 

НЕЧЕПУРЕНКО Валентина Вікторівна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1530 – 1535  «Механізм забезпечення фінансової безпеки 

сільськогосподарських підприємств» 

ГИРЕНКО Юлія Василівна, викладач Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 



 
 

СЕКЦІЯ №2 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ  

ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В БУДІВНИЦТВІ 

(корпус №1, аудиторія №301) 

Голова секції: ВЕЧІРКО Олександр Петрович, завідувач відділення 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

Секретар секції: ЛАВРЕНТЬЄВ Сергій Володимирович, викладач 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1400 – 1405 

 

 

1405 – 1410
 

«Сучасні технології в дизайні готелів та ресторанів» 

ТАБЕНСЬКА Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач ВНАУ 

«Інноваційні технології в будівництві на основі MathCAD» 

ДЗІСЬ Віктор Григорович, кандидат технічних наук, доцент 

ВНАУ 

1410 – 1415 

 

 

«Використання новітніх технологій при проєктуванні 

соціального будинку» 

АНТОНЮК Віктор Іванович, проектувальник Sirkell Mal 

1415 – 1420
 «Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності у 

будівельній сфері» 

ГАЙДАЙЧУК Наталія Петрівна, викладач Технологічно-

промислового коледжу ВНАУ 

1420 – 1425  «Інноваційні методи будівництва та відновлення інженерних 

мереж» 

КЛИМКО Олександра Миронівна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1425 – 1430  «Проблеми енергозбереження в будівництві житлових 

будинків» 

ОНИПЕНКО Костянтин Миколайович, викладач-методист 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1430 – 1435  «Дослідження навісного гідропривідного обладнання для 

глибинного ущільнення бетонної суміші» 

КУРИЛЕНКО Юрій Петрович, заступник директора з виховної 

роботи, викладач Немирівського коледжу будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ 

1435 – 1440  «Меблеве виробництво: аналіз сучасного стану та перспективи 

розвитку» 

ГОЛОВЕНЬКО Яна Юріївна, викладач Технологічно-

промислового коледжу ВНАУ 

 

 

 

 



 
 

1440 – 1445  «Сучасні методи утеплення фасадів житлових будинків» 

ГОЛОВЕНЬКО Володимир Михайлович, викладач-методист 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1445 – 1450  «Застосування природніх матеріалів для зовнішнього 

утеплення житлових будівель» 

ЛОГОША Андрій Терентійович, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1450 – 1455  «Підвищення ефективності конструкцій фасадів будівель –   

пріоритет енергозберігаючих заходів» 

КОНОВАЛОВА Наталія Петрівна, викладач-методист 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1455 – 1500  «Інноваційні методи швидкого будівництва будинків і 

котеджів»   

КОВАЛЬЧУК Іван Олексійович, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1500 – 1505  «Метод підвищення енергоефективності стінових 

огороджуючих конструкцій при застосуванні легких сталевих 

конструкцій» 

ЛАВРЕНТЬЄВА Лариса Анатоліївна, викладач-методист 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1505 – 1510  «Мінеральна вата – як утеплювач фасаду: переваги та 

особливості» 

ГОЛОВЕНЬКО Олексій Володимирович, викладач 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1510 – 1515  «Використання сучасних технологій при автоматизованому 

проєктуванні будівель та споруд, розробці дизайну приміщень 

та присадибної території» 

ХАБІБУЛІНА Людмила Анатоліївна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1515 – 1520  «Екологічна безпека та вогнезахист будівель і споруд, як 

невід’ємна складова інвестиційної політики України в 

будівництві» 

ПОТАПОВА Валентина Андріївна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1520 – 1525  «Регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери» 

БЛІДЧЕНКО Наталія Миколаївна, викладач-методист 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1525 – 1530  «Дослідження сучасного стану інноваційної діяльності в 

будівельній галузі України» 

ГОРДІЙЧУК Ольга Володимирівна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

 

 

 

 



 
 

1530 – 1535  «Екологічна концепція проєктування та експлуатації будівлі»   

ОНИПЕНКО Тамара Дмитрівна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1535 – 1540  «Сучасні тенденції розвитку інновацій в будівництві» 

КОНОВАЛОВА Ольга Миколаївна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1540 – 1545  «Енергозберігаючі технології, як невід’ємна складова 

інвестиційної політики України в будівництві» 

ШЕНК Андрій Вільгельмович, викладач Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1545 – 1550  «Сучасні методи теплоізоляції індивідуальних житлових 

будинків» 

ЛАВРЕНТЬЄВ Сергій Володимирович, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1550 – 1555 

 

 

1555 – 1600 

 

 

1600 – 1605
 

«Основні напрямки інвестування в будівництво житлових 

будинків» 

ВЕЧІРКО Олександр Петрович, викладач-методист 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

«Удосконалення процесів формозмінення тонколистових 

матеріалів із урахуванням попередньої пластичної деформації» 

РЕКЕЧИНСЬКИЙ Володимир Іванович, аспірант ВНАУ 

«Оптимізація параметрів комбінованого ґрунтообробного 

агрегату» 

ГРИБИК Роман Іванович, аспірант ВНАУ 

  



 
 

СЕКЦІЯ №3 

РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ 

(корпус №1, аудиторія №402) 

Голова секції: СІЧКАР Ольга Михайлівна, викладач-методист 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

Секретар секції: БАЛТОВСЬКА Анастасія Олександрівна, секретар-

друкарка Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1400 – 1405  «Початкова підготовка фахівців з геоінформаційних 

технологій» 

СТАДНІКОВ Володимир Васильович, кандидат технічних наук, 

доцент Одеської державної академії будівництва та архітектури  

1405 – 1410  «Рекультивація та охорона забруднених 137 Cs меліорованих 

торфових ґрунтів західного Полісся України» 

БІДА Петро Іванович, кандидат технічних наук, викладач  ВСП 

«Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» 

1410 – 1415  «Застосування сучасних методів опрацювання космічних 

зображень для картографування поверхонь Землі» 

КАЧАНОВСЬКИЙ Олег Ігорович, заступник директора з 

виробничої роботи, викладач ВСП «Рівненський коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України» 

1415 – 1420  «Інноваційний розвиток землеустрою – як передумова для 

ефективного управління сільськогосподарським 

землекористуванням» 

РУДЗЬ Олена Станіславівна, заступник директора з виховної 

роботи, викладач  Технологічно-промислового коледжу ВНАУ 

1420 – 1425  «Інноваційні підходи до підготовки фахівців з геодезії та 

землеустрою» 

БУСЛЕНКО Галина Михайлівна, викладач-методист  ВСП 

«Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» 

1425 – 1430  «Інноваційний досвід сучасних технологій у землеустрої, 

кадастрі та управлінні земельними ресурсами» 

ГОРОБЕЦЬ Володимир Григорович, викладач Верхівського 

сільськогосподарського коледжу ВНАУ 

1430 – 1435 

 

 

 

 

 

«Застосування геоінформаційних технологій при веденні 

тривимірного кадастру на базі ДП «Одеський морський 

торговельний порт»» 

СТАДНІКОВА Наталія Володимирівна, асистент Одеської 

державної академії будівництва та архітектури  



 
 

1435 – 1440 

 

 

 

«Особливості управління земельними ресурсами у контексті 

впровадження ринку земель сільськогосподарського 

призначення» 

КУЛИК Наталія Миколаївна, викладач Верхівського 

сільськогосподарського коледжу ВНАУ 

144- – 1445
 «Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку 

аграрної економіки» 

ЧОРНА Юлія Сергіївна,  начальник відділу земельних відносин 

 Брацлавської селищної ради 

1445 – 1450
 «Проблемні аспекти набуття права власності на землю» 

СІЧКАР Ольга Михайлівна, викладач Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1450 – 1455
 «Ринок землі: ризики і перспективи» 

ОЛЕКСІЄНКО Олена Василівна, викладач Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1455 – 1500
 «Інноваційний характер розвитку сучасного землеустрою» 

ДИКУН Віталій Васильович, викладач Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

1500 – 1505  «Інноваційний досвід сучасних геодезичних приладів у 

землевпорядному виробництві» 

СІЧКАР Віталій Михайлович, викладач  Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ  
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Адреса проведення 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайну» 

18-19 ЧЕРВНЯ 2020 року 

22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Гімназійна, 29 

тел.:(04331) 2-18-89; 2-28-94; 2-04-94 

Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну 

Вінницького національного аграрного університету 

 



БУДЯК Р.В., к.т.н., доцент, директор 

Технологічно-промислового коледжу 

ВНАУ 

 

Фінансове забезпечення агробізнесу: проблеми та перспективи 

 

Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, 

забезпечення високих темпів їхнього розвитку і підвищення 

конкурентноздатності в умовах переходу до ринкової економіки в значній 

мірі визначаються рівнем їхнього фінансового потенціалу і якістю керування 

їхньою фінансовою діяльністю та рівнем їх фінансового забезпечення. 

Фінансове забезпечення, виступаючи одним із значущих каналів руху 

грошових потоків у будь-якій сфері, характеризує здатність фінансової 

системи сформувати такі економічні відносини між суб’єктами 

відтворювального процесу з приводу руху фінансових ресурсів, які 

забезпечать розвиток економіки, необхідний для гарантії національної 

економічної безпеки, закріплення ролі країни як одного з глобальних лідерів, 

задоволення соціально-економічних потреб суспільства 

Під час будь-якої політичної та економічної ситуації в Україні, 

незважаючи на низький рівень розвитку матеріальнотехнічної бази; 

нерівномірність розвитку територій; низьку забезпеченість підприємства 

власними оборотними засобами; значні суми дебіторської заборгованості та 

мобілізація оборотних засобів у капітальні вкладення; низький рівень 

розрахункової дисципліни; відсутність ефективного механізму фінансового 

забезпечення – виробництво сільськогосподарської продукції було єдиним 

сектором економіки, який демонстрував позитивні тенденції розвитку. 

Актуальність пошуку інструментів фінансового забезпечення в 

агропромисловий комплекс зростає за необхідності усунення впливу 

фінансової кризи, підвищення темпів економічного зростання й не 

допущення подальшого зниження життєвого рівня населення України. 

Розглядаючи закордонний досвід державної підтримки сільського 

господарства, було досліджено особливості реалізації даної підтримки на 

території США, Японії та ЄС. Близько 40% собівартості виготовленої 

сільськогосподарської продукції США покривається за рахунок державної 

допомоги, спрямованої на: підтримання цін, пільгове кредитування, капіталі- 

зацію підприємств, для виготовлення окремих видів продукції, фінансової 

допомоги у формі інвестиційних надбавок тощо. У Японії даний показник 

складає 72% та надається підприємствам з метою підтримання гарантованих 



закупівельних цін та обсягу державних закупівель продукції сільського 

господарства, підтримка науки та машинобудування у даній галузі еко- 

номіки. На території Євросоюзу державна підтримка сільського господарства 

здійснюється через забезпечення діяльності сільськогосподарських 

виробників дешевими кредитами, підтримання цін, здійснення безпосередніх 

виплат і т. д. При цьому, через високу вартість засобів виробництва близько 

90% цін на сільськогосподарську продукцію регулюється у вигляді субсидій. 

Розвиток агробізнесу значною мірою залежить від забезпеченості їх 

фінансовими ресурсами. Сучасні проблеми аграрного сектору економіки 

являють собою тісно зв’язаний ланцюг політичних та соціально-

психологічних аспектів розвитку агропромислового комплексу. Хоча, 

безперечно, всі ці проблеми тісно пов’язані з вузловими питаннями аграрної 

економіки: фінансовими результатами діяльності суб’єктів господарської 

діяльності. Внаслідок сучасної кризової ситуації у функціонуванні фінансів 

аграрної сфери стримується освоєння соціально орієнтованих ринкових 

відносин. 

Подолання кризових явищ у сільському господарстві можливе при 

створенні дієздатної системи забезпечення його фінансовими ресурсами. 

Дефіцит бюджету, інфляція, підвищення кредитних ставок негативно 

впливають на конкурентоспроможність сільського господарства та 

підприємств зокрема. Підвищення фінансового забезпечення 

сільськогосподарських підприємств без обґрунтованої системи державної 

підтримки, спрямованої на мобілізацію використання наявного виробничого 

потенціалу, неможливе.  

В Україні за всі роки її незалежності так і не було запроваджено 

злагодженої та врегульованої державної фінансової політики в агарному 

секторі. Тобто було прийнято велику кількість державних документів, які б 

мали регулювати діяльність аграрного сектору економіки. Проте дієвими 

виявилася зовсім незначна їх частина, оскільки більшість цих документів 

обмежувалася декларативним та загальним характером. Такі документи були 

правильно виписані, але не пропонували дієвих механізмів, засобів та 

інструментів, які б спонукали й допомагали в досягненні пріоритетних цілей 

розвитку фінансової діяльності аграрного сектору економіки. Серед 

нормотворчих актів, де були прописані регуляторні фінансові засади 

розвитку аграрного сектору економіки України, можна виокремити такі: - 

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 

року [11]; - Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 

2020 року [13]; - Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [12]; - Єдина 



комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських 

територій в Україні на 2015-2020 роки [5]. (тількм на слайд). 

Для розроблення і впровадження ефективного та сприятливого 

сценарію розвитку аграрного сектору економіки в Україні необхідно чітко 

розуміти вектор розвитку й спрямування як окремої галузі аграрного сектору, 

так і зовнішнього середовища, де ця галузь перебуває, а саме фінансову 

політику держави, інвестиційний клімат та політичну ситуацію. 

Процес покращення інвестиційного клімату та нарощування інвестицій 

стримує ряд чинників, найважливішими серед яких є: непослідовна і 

недосконала інвестиційна політика держави в аграрній сфері, в якій 

переважають принципи залишкового виділення бюджетних коштів; 

недосконалі механізми та схеми їх використання; нерозвиненість 

інноваційної інфраструктури, надмірний знос і відсутність умов не лише 

розширеного, а й простого відтворення основних засобів; несприятливі 

умови для розвитку малого бізнесу на селі; низька ліквідність інвестицій; 

невирішеність проблеми іпотеки; недостатнє фінансування заходів щодо 

розвитку шляхової мережі на селі; недосконалий механізм економічних і 

фінансових відносин між галузями, що призводить до низької рентабельності 

капіталу та недостатньої фінансової привабливості аграрного сектору 

економіки. Досягнення позитивних зрушень у цьому напрямі найбільшою 

мірою залежить від використання місцевих можливостей інвестиційного, в 

тому числі й фінансового забезпечення. Однак такі можливості в більшості 

регіонів і територій обмежені. Тому ця проблема є масштабною, її вирішення 

має національне значення і потребує консолідації зусиль усіх ланок і сфер 

виробництва, соціуму, органів державної влади та управління фінансами. 

Зважаючи на наведене вище можна стверджувати, що окрім нестабільної 

фінансовоекономічної ситуації в країні нестабільною залишається ситуація 

нормотворча. Законодавчі, нормативні та регуляторні документи, які 

приймаються в Україні, не можуть забезпечити бажаного ефекту, вони 

заперечують один одного і не мають єдиної цілі – розвиток та підняття на 

вищий рівень аграрного сектору економіки. 

Неврегульованість розвитку аграрного сектору економіки зумовлює не 

тільки спад в економіці країни в цілому, а й занепад значних сільських 

територій України. Тому на даний час для ефективного фінансового 

забезпечення розвитку сільського господарства в країні необхідною умовою 

має стати прийняття законопроектів, які б відповідали можливостям розвитку 

аграрних підприємств і стимулювали б їх розвиток та підвищення 

конкурентоспроможності. Також важливою умовою розвитку 

сільськогосподарських підприємств є створення пільгових умов 



оподаткування для підприємств сільськогосподарської галузі. Український 

ринок сільськогосподарського виробництва потребує розроблення державних 

та регіональних програм, які б регулювали і координували цільовий розподіл 

коштів для фінансового забезпечення та модернізації процесів виробництва у 

сільськогосподарській галузі. У свою чергу це створювало б привабливий 

клімат для залучення сюди інвестиційних коштів. Усі вказані зміни 

забезпечили б поштовх для розвитку агробізнесу і перетворили дану галузь 

на привабливу для інвесторів й українців, які бажають працювати для 

розвитку аграрного сектору економіки України.  

На сьогодні Україна перебуває в складному процесі трансформаційних 

перетворень в економіці, які неминуче стосуються сільськогосподарських 

підприємств. Існує низка проблем у сфері державного фінансового 

забезпечення останніх, головною серед яких виступають законодавчі 

трансформації та перетворення, які спостерігаються в нашій державі на 

сучасному етапі, що спричиняє неврегульованість аграрного сектору 

економіки. Існує безліч суперечностей у законодавстві, які залишаються 

неврегульованими та потребують вдосконалення. Також великою проблемою 

є недотримання вимог законодавства з функціонування та розвитку малих 

сільськогосподарських виробників.  


