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ПРОГРАМА 

 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«ТРАНСФОРМАЦІЙНА ДИНАМІКА 

РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА» 

 

6 – 7 червня 2019 року 

м. Вінниця 

 



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. 



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 



Всеукраїнська науково-практична конференція 

 «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» 
 

6 - 7 червня 2019 року 

 

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 

  



ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ 

ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Мені надзвичайно приємно бути сьогодні разом з ВАМИ!!! Адже така 

широка географія учасників просто вражає!!! 8 наукових установ, 5 державних 

та громадських організацій, 19 закладів вищої освіти, 5 коледжів!!! 

Чому саме інноваційно-інвестиційна діяльність? Поясню_тут всі розумні 

люди присутні теоретичних визначень не потрібно_але я переконана в тому, що 

сама інновація як ідея є неповноцінною без інвестицій!!! 

Наприклад: у нас в університеті прогресивний проректор з наукової, 

міжнародної та інноваційної діяльності Гончарук Інна Вікторівна, мене 

запросили до співпраці, обравши головою молодіжного Наукового товариства_ 

і я почала вникати в розробку інноваційних проектів, стартапів, і коли наша 

команда GET-ECO Автоматизована гідропонна установка з можливістю 

віддаленого керування здобула призове місце на міжнародному рівні _ Я 

повірила в науку, в ІННОВАЦІЇ_що ВКЛАДЕНИЙ час,  робота КОМАНДИ 

ЦІННА, важлива_і цікава людям!!! 

Для розвитку АПК науковці ВНАУ пропонують й інші інновації проекти:  

Розробка вібраційного млина для механоактивації сипкого матеріалу 

Удосконалення процесу посівних просапних культу на малих ділянках 

Розробка енергоефективного обладнання для забезпечення 

нормативних параметрів мікрокроклімату в тваринницьких приміщеннях 

Високоефективна установка для зневоднення відходів харчових 

виробництв  

З лютого 2019 ми є виконавцями бюджетної тематики молодих вчених на 

тему Розробка новітньої концепції використання відходів сільського 

господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних 

підприємств – 876 тис. грн. 

Кожен з цих стартапів має ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА 

СОЦІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ!!! І має право на реалізацію, але потрібний 

інвестор.  
Слайд 2. Розрізняють 5 типів інновацій: товарна, технологічна, ринкова, 

маркетингова та управлінська 

Слайд 3. Форми здійснення інноваційних інвестицій_їх є 2-ві 

Слайд 4.  або шляхом придбання готової продукції, або розробка нової 

продукції 

Слайд 5. Роль інвестицій значна, адже в першу чергу являється головним 

інструментом реалізації інноваційної політики, це основний механізм реалізації 

стратегічних цілей економічного розвитку  тощо. 

Слайд  6. Розрахункова вартість інвестиційних проектів у регіонах станом 

на 01.01.2019 

За інформацією структурних підрозділів з питань агропромислового 

розвитку облдержадміністрацій, протягом 2018 року у регіонах країни в 

агропромисловому комплексі триває підготовка та впровадження 517 



інвестиційних проектів загальною вартістю майже 47 млрд. грн, що на 43 

проекти та 5,5 млрд. грн. більше відповідного періоду попереднього року. 

Основним джерелом фінансування залишаються власні кошти с/г 

підприємств – 76,6%. 

Слайд 7. Загальна кошторисна вартість інвестиційних проектів у регіонах 

за 2018 р. 
Найбільша кількість інвестиційних проектів впроваджується у таких 

областях: 

 Полтавській – 104 Львівській – 52 Миколаївській – 50 Вінницькій – 

46 Черкаській – 46 Херсонській – 31 Київській – 28 Кіровоградській – 24 

Вартість інвестиційних проектів варіюється від 100 тис. грн до 9,6 млрд. 

гривень.  

Серед інвестиційних проектів за найбільшою кошторисною вартістю 

вирізняється проект з будівництва птахокомплексу «Вінницький бройлер» 

потужністю 440 тис. тонн м’яса в рік (Вінницька область), вартість якого 

становить 9,6 млрд. гривень.  

Слайд 8.  Проаналізуємо динаміку надходження 

інвестицій_спостерігається тенденція до спадання, що є негативним 

показником. 
Тому необхідно визначити фактори що підвищують та знижують 

інвестиційну привабливість 

Слайд 9. Основні фактори, що підвищують інвестиційну привабливість: 

1. Простота реєстрації та ведення бізнесу 

2. Незайняті ніші економіки 

3. Вигідне геоекономічне положення 

4. Високий рівень підготовки потенційних працівників 

5. Розвиток електронного урядування та технологій 

Слайд 10. Основні фактори, що зменшують інвестиційну 

привабливість: 

1. Складна система оподаткування. 

2. Війна на сході. 

3. Корупційні ризики. 

4. Низька купівельна спроможність населення 

5. Відсутність реальних реформ 

 

Слайд 11. Орієнтири залучення інвестицій  

На сучасному етапі головним завданням для України є створення 

сприятливих умов для інвесторів. Якщо процес ефективних реформ буде 

продовжено, це стане важливим аспектом привабливості для інвестора чи то 

вітчизняного чи іноземного! 

 

- Створення правової держави із  захистом майна інвестора правовою 

та справедливою державою  

- удосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності 

- прозорість усіх інвестиційних процесів 



- стимулювання залучення інвестицій в інтелектуальний капітал  

- розвиток корпоративного управління  

- впровадження механізмів участі індивідуальних інвесторів в 

операціях на фінансовому ринку. 

ДОРЕЧІ 

Рада виконавчих директорів Світового банку 24 травня 2019 року схвалила 

рішення про надання Україні позики в розмірі 200 млн. доларів США 

на реалізацію Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України». Загальним виконавцем проекту є Міністерство фінансів 

України.  

Метою Програми є пом’якшення окремих обмежень на шляху 

до зростання участі приватного сектора на ринку сільськогосподарських 

факторів виробництва та ринку сільськогосподарської продукції. 

Програма складається з таких напрямів діяльності: 

1. Підвищення ефективності та адресності державної підтримки у 

сільськогосподарському секторі. 

2. Покращення функціонування ринків земель сільськогосподарського 

призначення. 

3. Покращення доступу сільськогосподарських підприємств до ринків 

експорту. 

Виконання програми сприятиме активізації приватних інвестицій та 

підприємницької діяльності в аграрній галузі, підвищенню продуктивності 

та збільшенню обсягу валової продукції сільського господарства всіма 

категоріями суб'єктів господарювання, розширення доступу малого 

та середнього агробізнесу до експортних ринків, збільшенню обсягів та 

підвищення вартості с.-г. експорту, підвищенню зайнятості та доходів 

населення в сільській місцевості та загальному економічному розвитку країни. 

Очікується, що пропоновану Програму буде реалізовано протягом 5 років. 

 

Слайд 12. Дякую за увагу 



 
 
 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ 
ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

ПАЛАМАРЕНКО  

ЯНА ВІКТОРІВНА 

К.Е.Н., СТ. ВИКЛ. КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ 



СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ РОЗРІЗНЯЄ  
П'ЯТЬ ТИПІВ ІННОВАЦІЙ 

 

- Товарна (введення нового продукту) 

- Технологічна (введення нового методу виробництва) 

- Ринкова (створення нового ринку товарів і послуг) 

- Маркетингова (освоєння нового джерела сировини або напівфабрикатів) 

- Управлінська (реорганізація структури управління) 



ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 



ІННОВАЦІЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ здійснюються в ДВОХ 
основних формах:  

1. шляхом придбання готової науково-технічної 
продукції;  

2. шляхом розробки нової науково-технічної 
продукції. 



Здійснення інвестицій є найважливішою умовою реалізації 
стратегічних і тактичних завдань розвитку та ефективної діяльності 

агропромислового комплексу  

Роль ІНВЕСТИЦІЙ у забезпеченні ефективності:  
 

• - Головне джерело формування виробничого потенціалу підприємства;  

• - Основний механізм реалізації стратегічних цілей економічного розвитку;   

• - Головний механізм оптимізації структури активів;   

• - Основний чинник формування довгострокової структури капіталу;   

• - Найважливіша умова забезпечення зростання ринкової вартості підприємства;   

• - Основний механізм забезпечення простого і розширеного відтворення 

основних засобів і нематеріальних активів;   

• - Головний інструмент реалізації інноваційної політики;   

• - Один з механізмів вирішення завдань соціального розвитку персоналу.  



РОЗРАХУНКОВА ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ У РЕГІОНАХ СТАНОМ НА 01.01.2019 

 
Вартість 

інвестпроектів  
 

од.  
 

Сума, млн. грн.  

 

%  

 

до 10 млн. грн.  

 

263  

 

802,9  

 

50,9  

 

10-50 млн. грн.  

 

157  

 

3558,6  

 

30,4  

 

50-100 млн. грн.  

 

48  

 

3148,8  

 

9,3  

 

100-500 млн. грн.  

 

38  

 

8085,3  

 

7,4  

 

500-1 000 млн. грн. 

 

4 2573,2  

 

0,8  

 

понад 1 млрд. грн.  

 

7  

 

28712,7  

 

1,4  

 

Всього  

 

517 46 881,6  

 

100,0  



Загальна кошторисна вартість інвестиційних проектів 

у регіонах за 2018 р., млн. грн.  











ДЯКУЮ  
ЗА  

УВАГУ 


