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ПРОГРАМА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
«Угода про асоціацію між Україною та ЄС:  

оцінка досягнень та положень»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 червня 2021 року 
ВНАУ, вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна   

Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ (посвідчення № 307 від 06.05.2021 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

3 червня 2021 р. 

09:00-10:00 Реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх)  

10:00-13:00 Пленарне засідання (ауд. 2220) 

13:00-13:30 Перерва  

13:30-15:30 Секційні засідання    

Секція 1. Секторальна співпраця та інтеграція 
України до внутрішнього ринку ЄС (ауд. 2220)   

Секція 2. Цифровізація як фактор зростання світової 
економіки в умовах інтеграційних процесів 
(ауд. 1108) 

Секція 3. Реформування і торговельно-економічне 
співробітництво у сфері зовнішньоекономічної 
політики  (ауд. 1105) 

15:30-16:00 Підведення підсумків конференції (ауд. 2220)    

 

РЕГЛАМЕНТ 
Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 
Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв. 
Дискусія – до 3 хв. 
 

4 червня 2021 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та 
науковими фаховими виданнями, стартапами Вінницького 
національного аграрного університету, матеріально-технічною 
базою університету та ННВК «Всеукраїнський науково-
навчальний консорціум».   



СЕКЦІЯ 1 
 

СЕКТОРАЛЬНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ДО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС 

(ауд. 2220) 
 

Голова секції: ХАЄЦЬКА Ольга Петрівна, кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та 
підприємницької діяльності, заступник декана факультету 
економіки та підприємництва з навчальної роботи Вінницького 
національного аграрного університету.  

Відповідальний секретар: ДЮК Анна Андріївна, доктор 
економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та 
підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного 
університету.  

 
13:30-13:35 Аналіз проблем та перспектив зовнішньої 

торгівлі України з країнами ЄС 
ХАЄЦЬКА Ольга Петрівна, кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
економіки та підприємницької діяльності, 
заступник декана факультету економіки та 
підприємництва з навчальної роботи ВНАУ. 

13:35-13:40 Механізм фінансового забезпечення 
сільськогосподарської дорадчої діяльності в 
Україні та Європі 
ПОХИЛЕНКО Наталія Михайлівна, кандидат 
економічних наук, старший науковий співробітник 
відділу організації менеджменту, публічного 
управління та адміністрування Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки».  

13:40-13:45 Мотивація соціальної відповідальності 
сільськогосподарських підприємств в умовах 
євроінтеграційних перетворень  
ДЮК Анна Андріївна, доктор економічних наук, 
доцент, доцент кафедри економіки та 
підприємницької діяльності ВНАУ. 

 
 

13:45-13:50 Сучасні тенденції та перспективи розвитку 
закладів харчування України в умовах 
інтеграції до внутрішнього ринку ЄС 
ВЛАСЕНКО Іван Володимирович, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи  
Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-
економічного університету. 

13:50-13:55 Зелені трансформації аграрного сектору 
економіки України  
КОВАЛЬЧУК Світлана Ярославівна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки та підприємницької діяльності  ВНАУ. 

13:55-14:00 Формування конкурентних переваг 
ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції 
СТАВСЬКА Юлія Вацлавівна, кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:00-14:05 Тенденції розвитку закладів ресторанного 
господарства в умовах євроінтеграції  
ЛОПАТЮК Руслана Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму  ВНАУ. 

14:05-14:10 Формування моделі управління персоналом 
підприємств туристичної галузі в умовах 
євроінтеграційних процесів  
ІВАЩЕНКО Анна Володимирівна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму   ВНАУ. 



14:10-14:15 Напрями удосконалення диверсифікації 
економічних відносин між Україною та ЄС 
ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, старший викладач кафедри 
економіки та підприємницької діяльності  ВНАУ. 

14:15-14:20 STARTUP ресторану: від ідеї до створення з 
урахуванням європейського досвіду 
ГОЛЕНДУХІН Володимир Олегович, керуючий 
рестораном «ДЕБІ». 

14:20-14:25 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток 
сільських територій: зарубіжний та вітчизняний 
досвід  
ТАБЕНСЬКА Оксана Ігорівна, кандидат 
економічних наук, старший викладач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:25-14:30 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток 
фермерства в Україні 
ТОМАШУК Іван Олегович, директор ТОВ 
«Бізнес Агро Імперія». 

14:30-14:35 Перспективи розвитку органічного 
виробництва в умовах посилення 
євроінтеграційних процесів  
КОЛОМІЄЦЬ Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, асистент кафедри економіки та 
підприємницької діяльності   ВНАУ.  

14:35-14:40 Сучасний стан та перспективи розвитку галузі 
садівництва України в умовах 
євроінтеграційних процесів 
ФЕНЯК Лариса Анатоліївна, асистент кафедри 
економіки та підприємницької діяльності  ВНАУ. 

 

 

14:40-14:45 Оцінка ефективності заходів щодо 
вдосконалення управління підприємствами 
туристичної галузі в умовах євроінтеграції  
ЗАХАРОВА Тетяна Вікторівна, асистент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму   ВНАУ. 

14:45-14:50 Проблеми сертифікації сільськогосподарської 
продукції при виході на європейський ринок: 
досвід ТОВ «ОРГАНІК-Д» 
КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрійович, аспірант 
ВНАУ, директор ТОВ «ОРГАНІК-Д». 

14:55-15:00 Євроінтеграційні процеси в харчовій 
промисловості України 
ЛІТИНСЬКА Альона Миколаївна, аспірантка  
Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка. 

15:00-15:05 Оцінка сучасного стану розвитку підприємств 
м’ясопродуктового підкомплексу України в 
умовах євроінтеграції 
БОЛТОВСЬКА Людмила Леонідівна, аспірантка, 
асистент кафедри економіки та підприємницької 
діяльності  ВНАУ. 



Напрями удосконалення  диверсифікації 
економічних відносин між Україною та ЄС 

 
Слайд 1 Отже, актуальним є питання становлення дружніх, партнерських 

відносин між Європейським Союзом та Україною. Об'єднання Європи  –  це одне 
з найбільш значних геополітичних подій XX століття. У результаті масштабної і 
глибокої інтеграції ЄС став потужним геополітичним центром.  

Слайд 2 Етапи інтеграції України до ЄС зображено на слайді. Набуття 
чинності Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС з 1 
березня 1998 р. обумовило подальше посилення інституційного та 
організаційного забезпечення двосторонніх відносин, що було реалізовано через 
створення відповідних інституційних структур. 

Слайд 3 Разом з тим, слід звернути увагу на те, що аналіз сучасного стану 
розвитку економічного співробітництва України з ЄС свідчить про існування 
певних проблем та труднощів у реалізації державної політики у цій сфері.  

Слайд 4 При цього, розвиток економічного співробітництва між Україною 
та ЄС може супроводжуватися такими ризиками, як: обмеженість технічних, у 
першу чергу інфраструктурних можливостей для забезпечення експортної 
активності та недостатня активність державних інститутів до послідовного і 
жорсткого захисту інтересів вітчизняних експортерів на міжнародному рівні. 

Слайд 5. На слайді можемо побачити ПОЗИТИВНІ ключові наслідки 
впровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для вітчизняного 
агропромислового комплексу: для держави – це поліпшення торговельного 
балансу; для споживачів – підвищення якості вітчизняних та імпортованих 
продовольчих товарів; для експортерів – потенційне розширення ринків збуту 
агропродовольчої продукції у третіх країнах; та для імпортерів – це здешевлення 
імпортованих продовольчих товарів на українському ринку, що посилить їх 
конкурентоспроможність. 

Слайд 6. Водночас є важливим врахування й НЕГАТИВНИХ наслідків. Для 
держави – це зменшення надходжень митних платежів до бюджету; витрати на 
гармонізацію стандартів харчових продуктів. Для експортерів – потреба 
пристосуватися до нових стандартів агропродовольчої продукції, впровадження 
дорогих систем контролю якості; надмірні витрати на підвищення якості 
агропродовольчої продукції. 

Слайд 7. Також для визначення напрямів удосконалення диверсифікації 
економічних відносин  між Україною та ЄС запропоновано SWOT- аналіз_ 
охоплює 3 складових _ політичну_ економічну та соціальну 

Слайд 8. Виокремлено основні напрями транскордонного співробітництва 
між Україною та ЄС: розвиток прикордонної торгівлі; спрощення митних 
процедур, митної оцінки; створення транскордонних кластерів; підвищення 
пропускної спроможності кордонів; створення торговельно-логістичних центрів. 

Слайд 9. Запропонований комплексний механізм державного управління 
розвитком економічного співробітництва між Україною та ЄС, в якому зазначені 
ключові принципи, функції, завдання та механізми. ФУНКЦІЇ 1_3_6_11  

 
Слайд 10. ЗАВДАННЯ 2_4_5 МЕХАНІЗМИ _ 1_2_3_4 



Слайд 11. Аналіз наукової літератури та чинного законодавства дає 
можливість узагальнити та виділити такі принципи економічного співробітництва 
між Україною та ЄС як: 
‒ досягнення згоди для усунення політичних, економічних, правових, 
адміністративних та інших перешкод для взаємної співпраці; 
‒ визначення відповідальності та функціональності всіх рівнів влади у 
вирішенні проблемних завдань; 
‒ партнерство, комплексність, ефективність взаємної співпраці; прозорість, 
обмін інформацією, добросовісна конкуренція. 

Слайд 12. Отже, саме міжнародне співробітництво є запорукою 
економічного розвитку  нашої країни! 
Дякую за увагу! 



 
 
 
 
 
 
 

НАПРЯМИ 
УДОСКОНАЛЕННЯ 
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН  МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Кандидат  економічних наук,  

старший викладач кафедри 

економіки та підприємницької 

діяльності 

ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна 



Етап 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПУ 

1991-1993 
Визнання України партнером у відносинах з ЄС, початок розвитку відносин 

1994-1995 
Підписання Угоди про партнерство і співробітництво, Вступ до Ради 

Європи (1995). 

1996-1999 
Затвердження плану дій в рамках Європейської політики сусідства. 

2000-2007 
Затвердження Програми інтеграції України до ЄС (2000). 

2008-2013 
Україна приєдналася до СОТ (2008), створені умови для інтеграції ринку 

України у Спільний ринок ЄС.  

2014-теп. час 
Станом на 22 квітня 2015 р. Уряд ухвалив 33 розпорядження про схвалення 

129 планів імплементації 179 актів законодавства ЄС. 

Етапи інтеграції України до ЄС 



Аналіз сучасного стану розвитку економічного 
співробітництва України з ЄС свідчить про існування 
певних проблем та труднощів у реалізації державної 

політики у цій сфері, зокрема: 

 потребує удосконалення національне законодавство, оскільки 

відсутність єдиних нормативно-правових та інших стандартів, 

наближених до стандартів Європейського Союзу, уповільнює темпи 

розвитку співпраці; 

 необхідним є доопрацювання ефективної моделі координації 

співробітництва, особливо для реалізації конкретних проектів; 

 потрібні заходи для підготовки кваліфікованих кадрів, здатних 

генерувати нові ідеї, залучати інвестиції та здійснювати ефективний 

менеджмент . 

 



Розвиток економічного співробітництва між Україною та 
ЄС може супроводжуватися такими ризиками, як: 

 

• подальше спрямування економіки держави на експортну модель  розвитку, яка 
об'єктивно означає випереджаюче збільшення обсягів реалізації продукції 
національних підприємств на зовнішніх ринках при незначному позитивному 
впливі на економічну ситуацію всередині країни; 

• погіршення структури експорту внаслідок збільшенню його сировинної  та 
низькотехнологічної складової з низькою доданою вартістю через спрощення 
доступу такої продукції на зовнішні ринки; 

• обмеженість технічних, у першу чергу інфраструктурних (особливо транспортних) 
можливостей для забезпечення експортної активності; 

• недостатня активність державних інститутів до послідовного і жорсткого захисту 
інтересів вітчизняних експортерів на міжнародному рівні; 

• збільшення на внутрішньому ринку низькоякісної, небезпечної для споживачів 
імпортної продукції. 

 



Наслідки впровадження зони вільної торгівлі між Україною та 

ЄС для вітчизняного АПК 
 

ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ: 
• набуття конкурентних переваг порівняно з іншими 

експортерами до ЄС; 

• здешевлення української агропродовольчої 

продукції на європейських ринках; 

• зростання якості української агропродовольчої 

продукції; 

• заощадження коштів і часу на експортні операції; 

• потенційне розширення ринків збуту 

агропродовольчої продукції у третіх країнах. 

 

ДЛЯ ІМПОРТЕРІВ: 
• здешевлення імпортованих продовольчих товарів 

на українському ринку, що посилить їх 

конкурентоспроможність. 

ДЛЯ ДЕРЖАВИ: 
• реформування аграрного сектору економіки; 

• зменшення адміністративних витрат на роботу 

митниці та інших державних органів; 

• подолання корупції на митниці та в державних 

органах сертифікації; 

• зростання експорту переробленої 

агропродовольчої продукції до ЄС і третіх 

країн; 

• поліпшення торговельного балансу. 

 

ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ: 
• здешевлення європейської агропродовольчої 

продукції на українському ринку; 

• підвищення якості вітчизняних та імпортованих 

продовольчих товарів. 

 

ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ 



Наслідки впровадження зони вільної торгівлі між Україною та 

ЄС для вітчизняного АПК 

 

ДЛЯ ДЕРЖАВИ: 
• зменшення надходжень митних 

платежів до бюджету; 

• витрати на гармонізацію стандартів 

харчових продуктів; 

• витрати на перекваліфікацію фахівців із 

стандартизації харчових продуктів і 

митного оформлення; 

• витрати на переобладнання санітарно-

технічних лабораторій і митниць. 

 

ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ: 
_ 

ДЛЯ ЕКСПОТРЕРІВ: 
• можливе здорожчання сільськогосподарської сировини на 

внутрішньому ринку внаслідок збільшення її експорту до 

ЄС; 

• потреба пристосуватися до нових стандартів 

агропродовольчої продукції, впровадження дорогих систем 

контролю якості; 

• надмірні витрати на підвищення якості агропродовольчої 

продукції; 

• витрати на сертифікацію і стандартизацію агропродовольчої 

продукції. 

ДЛЯ ІМПОРТЕРІВ: 
• посилення конкуренції з українськими виробниками 

агропродовольчої продукції, що підвищили 

конкурентоспроможність. 

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ 



 S  W 

O  T 

 

 
1. Політичні переваги: – європейська колективна 
безпека; – членство в НАТО; – стійка плюралістична 
демократична правова держава; – розбудова 
демократичних інституцій. 

2. Економічні переваги: – макроекономічна 
стабільність; – технологічна модернізація; – забезпечення 
вільного доступу до новітніх технологій, – надання 
субсидій сільському господарству; – спільні митні 
тарифи; – антидемпінгова політика; – протекціонізм і 
контроль експорту 

3. Соціальні переваги: – ефективний захист прав 
людини в інституціях ЄС; – упровадження соціальних 
стандартів у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, 
соціального захисту та соціального страхування; – 
розвинена система охорони довкілля; – формування 
нового загальнодержавного менталітету 

 
 

 

 

1. Політичні недоліки: – часткова втрата 

суверенітету; – невизначеність місця України в стратегії 

розвитку ЄС;  

2. Економічні недоліки: – низький рівень ВВП та 

дохід на душу населення; – втрата 

конкурентоспроможності певних галузей економіки; – 

недостатньо високий рівень наповнення вітчизняними 

товарами внутрішнього ринку; – неконкурентоспроможна 

на зовнішньому ринку продукція; – складність переходу 

на європейський рівень цін; – квотування певних видів 

товарів; – відтік кваліфікованої робочої сили.  

3. Соціальні недоліки: – ускладнення візового 

режиму зі східними сусідами. 

 

 

 

 
 

1. Політичні перспективи: – сприйняття України як 
важливого суб’єкта політичних відносин; – активізація 
співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю, 
контрабандою, нелегальною міграцією.  

2. Економічні перспективи: – забезпечення 
розвитку малого та середнього бізнесу; – упровадження 
стандартів ЄС у виробництві; – уніфікація цін на 
енергоносії; – надання пріоритетів інтелектуальним 
інвестиціям у високі технології; – використання фондів 
регіонального розвитку ЄС.  

3. Соціальні перспективи: – формування середнього 
класу; – права на вільне працевлаштування; – адекватна 
оплата та безпека праці; – реформування освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту; – соціальне партнерство 
між урядом, бізнесом та робітниками. 
 
 

 

 

1. Політичні загрози: – небезпека втягнення України в 

конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським 

світом. 

2. Економічні загрози: – переміщення до України 

шкідливих виробництв; – використання дешевої ресурсно-

сировинної бази України; – скорочення обсягів 

традиційного українського експорту до ЄС; – 

використання дешевої робочої сили України; – витіснення 

національних товаровиробників із внутрішнього ринку; – 

високі європейські ціни. 

3. Соціальні загрози: – поглиблення демографічного 

спаду; – незаконна міграція населення та відплив кадрів; – 

зростання безробіття. 

 

 



створення торговельно-логістичних центрів 

запровадження ключових норм і стандартів ЄС в сфері транспортного 
обслуговування 

підвищення пропускної спроможності кордонів 

розширення транспортних коридорів та забезпечення адекватної 
транспортної інфраструктури (дороги, термінали та ін.) 

створення транскордонних кластерів 

впровадження інтегрованого управління кордонами 

реорганізація прикордонної інфраструктури і створення належних умов 
для перетину кордону 

 запровадження системи «єдиного вікна» для здійснення   різних видів     
державного контролю на основі застосування електронних технологій 

спрощення митних процедур, митної оцінки 

розвиток прикордонної торгівлі 

формування конкурентоспроможної прикордонної економіки 
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Основні напрями транскордонного співробітництва між Україною та ЄС 

 



ФУНКЦІЇ 
1. Розробка стратегії економічного співробітництва між Україною та ЄС. 
2. Розподіл повноважень і відповідальності між органами влади щодо організації економічного співробітництва між 
Україною та ЄС. 
3. Інституційна розбудова економічного співробітництва, створення інституцій для реалізації Угоди про асоціацію  
4. Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо розвитку економічного 
співробітництва між Україною та ЄС 
5. Захист українських виробників та державна підтримка українського експорту 
6. Розробка експортної стратегії та маркетингова діяльність щодо просування української продукції на ринки ЄС 
7. Розвиток транспортної інфраструктури, транскордонного співробітництва 
8. Інформаційно-консультативна функція 
9. Професійне навчання та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
10. Моніторинг економічних відносин України та ЄС, попередження ризиків Участь у відповідних переговорних 
процесах з ЄС 
11. Залучення наукових, дослідницьких та інших громадських організацій до розроблення стратегічних документів щодо 
розвитку співробітництва між Україною та ЄС, імплементації Угоди про асоціацію 

ПРИНЦИПИ 

– узгодженість при усуненні політичних, економічних, правових, адміністративних та інших перешкод для 

взаємної співпраці; – відповідальність всіх рівнів влади у вирішенні проблемних завдань; – партнерство, 

комплексність, ефективність взаємної співпраці; – прозорість, обмін інформацією, добросовісна конкуренція; 

– чіткий розподіл повноважень та відповідальності суб’єктів співробітництва. 

Комплексний механізм державного управління розвитком 

економічного співробітництва між Україною та ЄС 

 



 
     ЗАВДАННЯ 
 1.  Забезпечення суб'єктів української економіки високоефективними умовами функціонування на 

внутрішньому ринку. 
2. Приведення у відповідність технологічних, фінансових, соціальних параметрів України до 

європейських стандартів, які забезпечують стратегічні позиції на внутрішньому і європейському 
ринках. 

3. Використання захисних компенсаційних й антидемпінгових мит, а також відповідних заходів на 
неправомірні дії контрагентів. 

4. Посилення державними органами економічного стимулювання і фінансової підтримки розвитку 
експортно-спрямованих виробництв. 

5. Здійснення ефективного митно-банківського контролю за імпортними угодами з метою 
зменшення витоку капіталу з країни. 

6. Співпраця з об‘єднаннями підприємців, галузевими і регіональними союзами виробників і 
експортерів. 

 
 

     МЕХАНІЗМИ 
 

  ● нормативно-правовий ● інституційний організаційний ●фінансовий ●інформаційний 
 

Комплексний механізм державного управління розвитком 

економічного співробітництва між Україною та ЄС 

 



Переваги співпраці ЄС 

- динамічні вигоди, пов’язані з виникненням більш 

конкурентоспроможного економічного середовища, що знижує ступінь 

монопольної влади, яка, можливо, існувала до початку інтеграції; 

 

- доступ до більших ринків у рамках інтегрованого об’єднання може 

призвести до розширення експорту; 

 

- зростаюче та більш прибуткове економічне середовище також може 

приваблювати великі інвестиції зі внутрішніх і зовнішніх джерел; 

 

- динамічні вигоди, що випливають із розширення економічної взаємодії 

з іншими країнами в плані розширення доступу до технології, 

іноземних інститутів і культурних факторів. 



Міжнародне співробітництво 
запорука економічного 

розвитку! 

  

Яна Паламаренко 

тел. 067-236-58-77 

E-mail: yannetlamar@gmail.com 

     Yannet Lamar 


