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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕЦІЇ 
Голова наукового комітету 

РОМАНЧУК 

Людмила 

Доктор сільськогосподарських наук, проректор Поліського національного 
університету (Україна) 

Заступники голови: 

МОРОЗ  

Юлія 

Доктор економічних наук, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 

та аудиту Поліського національного університету, професор, заступник голови 
(Україна) 

МАЛЮГА 

Наталія 

Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету (Україна) 
Члени наукового комітету: 

ЧОБАНУ 

Геннадій 

Доктор філософії, старший науковий співробітник Національного науково-

дослідного інституту праці та соціального захисту, (INCSMPS), Університет 
ARTIFEX, департамент фінансів та бухгалтерського обліку (Румунія) 

КУБАШИКОВА 

Зузана 

Доктор філософії, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Економічного 

університету в Братиславі (Словаччина) 

РОМАНЧУК 

Катерина 

Доктор економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 
Познанського економічного університету (Польща); 

професор кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту Державного 

університету "Житомирська політехніка" (Україна) 

ЛЕГЕНЧУК 

Сергій 

Доктор економічних наук, завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та 

обліку Державного університету "Житомирська політехніка" (Україна) 

ЧИЖЕВСЬКА 

Людмила 

Доктор економічних наук, професор кафедри інформаційних систем в управлінні та 

обліку Державного університету "Житомирська політехніка" (Україна) 

ЦАЛЬ-ЦАЛКО 

Юзеф 

Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету (Україна) 

МИКИТЮК 

Валерій 

Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту Поліського національного університету (Україна) 

СУЛІМЕНКО 

Лариса 

Кандидат економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету (Україна) 

ГАЙДУЧОК 

Тетяна 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 

та аудиту Поліського національного університету (Україна) 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕЦІЇ  

ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Голова оргкомітету 

МАЛЮГА 

Наталія 

Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту 

Члени оргкомітету: 

ЯРМОЛЮК 

Олена 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 
та аудиту Поліського національного університету, секретар конференції 

ПОПЛАВСЬКИЙ 

Павло 
Начальник відділу міжнародного співробітництва Поліського національного 

університету 

ВІТЕР  

Світлана 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету  

ДМИТРЕНКО 

Ольга 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 

та аудиту Поліського національного університету  

РУСАК  

Олена 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 

та аудиту Поліського національного університету  

САВЧЕНКО 

Наталія 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 
та аудиту Поліського національного університету  

ЦЕГЕЛЬНИК 

Ніна 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 

та аудиту Поліського національного університету  

МАЙДУДА  

Ганна 

Завідувач лабораторії комп’ютерних технологій кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

10.00 – 12.00   реєстрація учасників конференції, 

Інформаційний центр Європейського Союзу Поліського національного 

університету, платформа Zoom 

12.00 – 14.00 пленарне засідання, 

конференційна зала Поліського національного університету (ауд. 55, 

платформа Zoom) 

14.00 – 14.30 перерва 

14.30 – 16.00 секційні засідання  

Секція 1. Облікові інструменти та їх роль у розбудові незалежної 

України (в умовах війни та повоєнного відновлення країни), 

Інформаційний центр Європейського Союзу Поліського національного 

університету, платформа Zoom 

Секція 2. Професійна підготовка кадрів з обліку, аудиту та 

оподаткування як передумова інтеграції України в Європейський Союз,  

лекційна аудиторія 112, платформа Zoom 

Секція 3. Аудит в умовах глобалізації економіки, комп’ютерний клас 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, ауд. 103, 

платформа Zoom 

Секція 4. Податкова політика як інструмент впливу на самодостатній 

розвиток бізнесу, держави і територіальних громад, лекційна  

аудиторія 113, платформа Zoom 

Секція 5. Аналіз оцінювання рівня розвитку бізнесу та результативності 

бюджетних програм, лекційна аудиторія 110, платформа Zoom 

 
Модератори: Наталія МАЛЮГА – доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський 

національний університет  

 Юлія МОРОЗ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський 

національний університет 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Доповідь на пленарному засідання – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засідання – до 5 хв. 

Дискусії – до 3 хв. 

 

 

Щоб приєднатися до відеозустрічі, натисніть посилання: 

https://us05web.zoom.us/j/6456035868?pwd=cjd4aVdoSUhsOUxXTGl5SGg2aERiQT09 

 

Meeting ID: 645 603 5868 

Passcode: 9999 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Відкриття конференції. Вітальне слово. 

Вітальне слово: Олег СКИДАН, доктор економічних наук, професор, ректор Поліського 

національного університету (Україна) 

Людмила РОМАНЧУК, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

проректор Поліського національного університету (Україна) 

Юлія МОРОЗ, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського університету 

(Україна) 

Alexandru Lucian MANOLE – Prof.dr., Rector ARTIFEX University of 

Bucharest (Romania) 

Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ – Ing., PhD, docentka, Katedra účtovníctva a 

audítorstva, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v 

Bratislave (Slovensko) 
 

 

Доповіді на пленарному засіданні: 
 

Alexandru Lucian MANOLE – Prof.dr., Rector ARTIFEX University of Bucharest (Romania) 

Management of quality in the University process of digitalisation în the knowledge economy 

 

Ghenadie CIOBANU – Doctor of economics, Senior researcher incsmps, ARTIFEX Universiry of 

Bucharest (Romania) 

Elena BUGUDUI, Associate profesor, ARTIFRX University of Bucharest (Romania) 

Digitalisation the financial market in the knowledge economy 

 

Микола БОНДАР – доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського 

обліку та консалтингу, декан факультету обліку та податкового менеджменту, Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна) 

Сучасні підходи до підготовки фахівців з обліку і оподаткування 

 

Сергій ЛЕГЕНЧУК – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних 

систем в управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка" (Україна) 

Сучасні напрями розвитку системи обліку в умовах діджиталізації економіки 

 

Олександр БРАДУЛ – доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, 

оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний 

університет (Україна) 

Корпоративне управлiння та його облiкове забезпечення 

 

Людмила ЧИЖЕВСЬКА – доктор економічних наук, професор кафедри інформаційних систем в 

управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка" (Україна) 

Квантифікація цілей в управлінському обліку в неприбуткових організаціях 

 

Катерина РОМАНЧУК – доктор економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту Познанського економічного університету (Польща); професор кафедри міжнародних 

відносин і політичного менеджменту, Державний університет "Житомирська 

політехніка" (Україна) 

Підготовка бухгалтерів в системі вищої освіти: досвід Польщі 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF9dq6uJ77AhXfAxAIHTjVDnUQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Ffhi.euba.sk%2F&usg=AOvVaw2DPQDnjzzmkJyL6fa3TFcI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF9dq6uJ77AhXfAxAIHTjVDnUQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Ffhi.euba.sk%2F&usg=AOvVaw2DPQDnjzzmkJyL6fa3TFcI
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Liudmyla SHKULIPA – Аssociate Professor, Dr. (Germany) 

European calls to Ukrainian scientists 

 

Інна ЛЕПЕТАН – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

Вінницький національний аграрний університет (Україна) 

Місце професійної підготовки кадрів у забезпеченні перспективи навчання та зростання 

збалансованої системи показників 

 

Світлана ЧУГАЄВСЬКА – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та 

інновацій, Ягеллонський університет в Кракові (Польща), доцент кафедри математичного 

аналізу, бізнес-аналізу та статистики, Житомирський державний університет ім. Івана Франка 

(Україна) 

Державні демографічні спостереження: облік, аналіз та досвід країн ЄС 

 

Олена КОВАЛЬ – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, Вінницький національний аграрний університет (Україна) 

Організація трудових відносин в умовах воєнного стану 

 

Marzena REMLEIN – Professor, Dr Hab., Head of Department of Accounting and Financial Audit, 

Poznań University of Economics and Business (Poland) 

Digitalization of financial accounting in Poland 

 

Joanna BŁAŻYŃSKA –  Associate Professor, PhD, Department of Accounting and Financial Audit, 

Poznań University of Economics and Business (Poland) 

Sustainability reporting in accordance with the CSRD directive 

 

Ewelina KUBERSKA – Assistant Professor, Department of Accounting and Financial Audit, Poznań 

University of Economics and Business (Poland) 

The externalities in non-financial reports 

 

Наталія ПРАВДЮК – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет (Україна)  

Витрати на збут: стан та шляхи удосконалення обліку у галузі садівництва 

 

Наталія ПЕТРЕНКО – доктор економічних наук, професор, в.о. ректора ПВНЗ "Міжнародна 

академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів" (Україна) 

Проблеми оподаткування електронної комерції 

 

Тетяна ДАВИДЮК – доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і 

фінансів, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (Україна) 

Управлінський облік як інструмент мінімізації негативного впливу змін на бізнес 
 

Валерій ЖУК – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

обліку та оподаткування ННЦ "Інститут аграрної економіки" (Україна) 

Юлія БЕЗДУШНА – доктор економічних наук, завідувач відділу обліку і оподаткування 

ННЦ "Інститут аграрної економіки" (Україна) 

Розвиток теоретичних засад бухгалтерського обліку як інструменту капіталізації 

національного багатства 
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Ніна ОВСЮК – доктор економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет 

(Україна) 

Аспекти облікового забезпечення та оцінки виплат працівникам в контексті сучасних 

облікових концепцій 

 

Ірина ПАРАСІЙ-ВЕРГУНЕНКО – доктор економічних наук, професор кафедри фінансового 

аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет (Україна) 

Сучасні технології фінансового аналізу в умовах цифрової економіки: проблеми та 

перспективи впровадження 

 

Юлія МОРОЗ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет (Україна)  

Державна підтримка аграрного сектора економіки України та її облікове забезпечення 

 

Наталія МАЛЮГА – доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет (Україна)  

Європейські виклики українським науковцям у сфері бухгалтерського обліку 

 

Юзеф ЦАЛЬ-ЦАЛКО – доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

(Україна) 

Віртуальні активи бізнесу як об’єкти бухгалтерського обліку 

 

Лариса СУЛІМЕНКО – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

(Україна) 

Роль бухгалтера в умовах воєнного часу 

 

Тетяна ГАЙДУЧОК – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету (Україна) 

Облік гуманітарної допомоги в умовах війни: податкові виклики 

 

Валерій МИКИТЮК – доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

(Україна) 

Аналіз стану та тенденцій оподаткування суб’єктів аграрного бізнесу 
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РОБОТА СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ 1 

ОБЛІКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ (В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

КРАЇНИ) 
 

Модератори: Лариса СУЛІМЕНКО - кандидат економічних наук, професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет  

Світлана ВІТЕР - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

 

Світлана ГАНЗЮК, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, 

Дніпровський державний технічний університет  

Тамара ГУРЖИЙ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, 

Дніпровський державний технічний університет 

Особливості облікового супроводження діяльності неприбуткової організації в Україні 

 

Наталія КОВАЛЬ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та 

оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет 

Облікові аспекти визначення розміру упущеної вигоди та завданих збитків аграрним 

підприємствам в умовах війни 

 

Сергій ОСТАПЧУК, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу 

обліку та оподаткування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

Методичні підходи до обрахунку втрат завданих підприємствам війною 
 

Тетяна ПИСАРЕНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту, 

Луцький національний технічний університет,  

Теоретичні та методичні аспекти організації обліку благодійної допомоги у бюджетних 

установах 
 

Світлана СИРЦЕВА, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський національний 

аграрний університет 

Простій на підприємстві під час воєнного стану: особливості обліку витрат 
 

Лариса СУЛІМЕНКО, кандидат економічних наук, професор. професор кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Світлана ВІТЕР, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Наталія МАЛЮГА, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет  

Інвестиційна нерухомість як об'єкт бухгалтерського обліку та управління 
 

Наталія ТЛУЧКЕВИЧ, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Луцький 

національний технічний університет 

Оцінка виробничих витрат швейних підприємств України 
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Катерина БУРКО, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький 

національний аграрний університет 

Функціональні можливості бухгалтерського обліку в умовах сьогодення 

 

Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ, аспірант, Поліський національний університет 

Марина ЖУРИЛО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Бюджетування, облік та контролювання витрат в господарській діяльності 

 

Віталій ЛІТВІНЧУК, аспірант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Поліський національний університет 

Олександр ПАНІЧУК, аспірант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Поліський національний університет 

Управлінський облік як інструмент забезпечення оцінювання кредитоспроможності 

підприємства 
 

Людмила МАРКЕВИЧ, аспірант кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, 

Вінницький національний аграрний університет 

Фінансова звітність як ключове джерело інформації про виробництво органічної 

сільськогосподарської продукції 
 

Богдана БАЦУЛА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет  

Євгеній ВЕРБИЦЬКИЙ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Облік процесу реалізації готової продукції та формування фінансових результатів 

 

Лілія БОЙКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Особливості обліку гуманітарної допомоги в бюджетних установах в період воєнного стану 

 

Дмитро БОГОМАЗ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Основні принципи доходів від реалізації продукції 
 

Тетяна ВАСИЛЕНКО, здобувач вищої освіти магістр, Поліський національний університет 

Особливості організації управлінського обліку на м'ясопереробних підприємствах 

 

Софія ГАРАБАЖИУ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Економічна сутність виробничих запасів та їх класифікація 

 

Наталія ГРИЩУК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Організація обліково-інформаційної системи та її місце в управлінні комунальним 

підприємством 

 

Тетяна ДЕРЕВИЦЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Організація управлінського обліку доходів на підприємстві 
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Ніна ЛЕВЧЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Анна СИНЮШКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Облікове забезпечення формування показників для оцінювання позикоотримувачів банку 
 

Ярослав ЛУК’ЯНЧУК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Неврегульовані питання застосування криптовалюти: обліково-правовий аспект 

 

Катерина МАРТИНЮК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з постачальниками та 

підрядниками підприємства 
 

Анна МИНАЙЛЮК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів 

 

Юлія МІРЗАГАЄВА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами працівників 

 

Інна МОШКІВСЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності лісогосподарських підприємств 

 

Вікторія НАЗАРІВСЬКА, здобувач вищої освіти магістр, Поліський національний 

університет 

Особливості обліку виробництва на борошномельних підприємствах 

 

Олена ПАПУШИНА, здобувач освітнього ступеня магістр, Державний 

університет "Житомирська політехніка" 

Облікова політика підприємства 

 

Марія ПИВОВАР, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет  

Роль нефінансової звітності на шляху України до Європейського Союзу 

 

Сергій ПРИЙМАК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Вплив на курс валюти притоку та відтоку іноземних інвестицій: обліково-аналітичний аспект 

 

Юлія САМОЙЛЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Інна ШЕВЧУК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Управлінський облік формування доходів та валового прибутку підприємства 

 

Юлія СЛЮСАРЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Крістіна МОСКВІТІНА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Управлінський облік формування власного капіталу в системі управління інвестиційною 

діяльністю 
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Ірина НАУМЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Переваги та недоліки використання бухгалтерського аутсорсингу в умовах євроінтеграційних 

змін 

 

Діана ШИНАЛЬСЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет  

Пам’ятні та ювілейні монети: особливості обліку 

 

Ірина ШИНАЛЬСЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Організація обліку власного капіталу на підприємстві 

 

Анна ШУНЕВИЧ, здобувач вищої освіти магістр, Поліський національний університет 

Облікове забезпечення використання віртуальних активів на підприємстві 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КАДРІВ З ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

Модератори: Тетяна ГАЙДУЧОК - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

Олена ЯРМОЛЮК - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 
 

Олександр БРАДУЛ, доктор економічних наук, професор, професор  кафедри обліку, 

оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний 

університет 

Марина СОКОЛЕНКО, аспірантка кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та 

адміністрування, Криворізький національний університет 

Оцінка ефективності управлінської діяльності керівника в корпоративному секторі 

 

Світлана ІСАКОВА, фінансовий директор АТ «Житомирський маслозавод», голова ради 

стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Поліського національного університету 

Практичні наслідки фахової підготовки фахівців та оцінка роботодавцями залишкових знань 

випускників Поліського університету при їх працевлаштуванні 

 

Тетяна ТИХОНОВА, директор ТОВ «АБК-сервіс», член ради стейкхолдерів освітніх програм 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного 

університету 

Дуальна освіта в дії: сучасні виклики до викладачів при підготовці фахівців з обліку, 

оподаткування та аудиту 
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Юрій ТРОСТЕНЮК, головний бухгалтер ТОВ “Юніком-Пром”, член ради стейкхолдерів 

освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського 

національного університету 

Оптимальне поєднання методів навчання під час вивчення облікових дисциплін в дистанційних 

умовах. 

 

Галина МЕЛЬНИЧУК, головний бухгалтер ПрАТ «Ліктрави», член ради стейкхолдерів 

освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського 

національного університету 

Важливість сучасних технологій у підготовці та в діяльності бухгалтерів 

 

Аліна СЯБЕР, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Організація наукової діяльності в Україні 

 

Олена ЛЮБЧЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Вплив стилю педагогічного спілкування викладача на ефективність навчальної діяльності 

студентів у сучасних умовах 

 

Тетяна КАРАВАЄВА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Інноваційна складова при вивченні облікових дисциплін 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

АУДИТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Модератори: Юлія МОРОЗ - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

Ольга ДМИТРЕНКО - кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 
 

Марина ДУБІНІНА, доктор економічних наук, професор, Миколаївський національний 

аграрний університет 

Юлія ЧЕБАН, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський національний аграрний 

університет 

Внутрішній контроль публічних закупівель 

 

Ольга ДМИТРЕНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, Поліський національний університет  

Діджиталізація як напрям розвитку внутрішнього аудиту в компаніях 

 

Світлана ВІТЕР, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Володимир ВІТЕР, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Роль контролінгу персоналу у підвищенні ефективності управління підприємствами в умовах 

воєнного стану 



 12 

 

Марія НЕЖИВА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та 

аудиту, Державний торговельно-економічний університет 

Аудит операцій злиття і поглинання в умовах євроінтеграції 

 

Валерій РОЗДОБУДЬКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового аналізу та 

аудиту, Державний торговельно-економічний університет 

Юлія ЛАПАДА, здобувач освітнього ступеня магістр, Державний торговельно-економічний 

університет 

Особливості аудиту грантових контрактів 

 

Наталія САВЧЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Роман САВЧЕНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій і 

моделювання систем, Поліський національний університет 

Вплив системи управлінського контролю на результативність діяльності підприємства 

 

Віта ВЛАСЮК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Теоретичні основи аудиту в Україні 

 

Оксана ГОВОРУН, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Марина ПЛИСАК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет  

Особливості проведення контролю й аналізу доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) підприємств 

 

Інна ГОРОПАШИНА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Денис СКЛАДАНІВСЬКИЙ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Внутрішній аудит операцій з активами підприємства в умовах сучасних викликів системи 

управління 

 

Яна ГУЗЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Державний торговельно-економічний 

університет 

Комп`ютерний аудит в умовах трансформації економіки 

 

Марина КУДІНА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Інвентаризація як метод контролю в системі управління лісогосподарських підприємств  

 

Ірина МАГАЛЯС, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Економічна сутність контролінгу в сучасних умовах 

 

Вероніка МЕЛЬНИК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Принципи та сфера застосування контролінгу 

 

Катерина МЕЛЬНИК, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний 

університет 

Вплив російсько-української війни на проведення аудиту в Україні 
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Юлія МЕТЛИЦЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Організація та методика аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві 
 

Тетяна НЕСТЕРЧУК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Формування системи внутрішнього аудиту операцій з виробничими запасами 
 

Дарина СОЧНЄВА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Аудит дебіторської заборгованості 
 

Вікторія ТОПОРОВСЬКА, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний 

університет 

Аудит капітальних інвестицій: особливість проведення 

 

Олена ФОМІНА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Особливості аудиту розрахунків з постачальниками на підприємстві 

 

Діана ШЕРЕМЕТ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Організація внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками 

 

Владислава ЮЩЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Володимир ДАНІЛЄВИЧ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Система внутрішнього контролю витрат на підприємстві: організаційні аспекти 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА 

САМОДОСТАТНІЙ РОЗВИТОК БІЗНЕСУ, ДЕРЖАВИ  

І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Модератори: Юзеф ЦАЛЬ-ЦАЛКО - доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський 

національний університет 

Ніна ЦЕГЕЛЬНИК - кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

 
Марина ПРАВДЮК, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в 

галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет 

Вплив податкової політики на економічний розвиток України 
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Юрій ВАЛІНКЕВИЧ, начальник відділу доходів та економічного аналізу Департаменту 

фінансів Житомирської ОДА, член ради стейкхолдерів освітніх програм кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного університету 

Податкова політика як інструмент впливу на самодостатній розвиток територіальних 

громад 

 

Алла КОРНІЙЧУК, завідувач сектору інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Житомирській 

області, член ради стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету 

Важливість комунікацій з громадськістю у формуванні податкової політики 

 

Людмила ВОВКОТРУБ, головний бухгалтер СТОВ «Племзавод Коростишівський», член 

ради стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Поліського національного університету 

Вплив податкової політики  на розвиток сільськогосподарських підприємств 

 

Олена ЯРМОЛЮК, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського університету 

Роль та значення податкового стимулювання у розвитку фермерських господарств 

 

Микола НАГІРНЯК, аспірант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Поліський національний університет 

Попередження фактів приховування об’єктів оподаткування через виявлення механізмів, форм 

і способів ухилення від сплати податків 

 
Ганна МАЙДУДА, завідувач лабораторії комп’ютерних технологій кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Особливості оподаткування гуманітарної допомоги  

 
Анна БОНДАРЧУК, здобувач вищої освіти магістр, Поліський національний університет 

Як через податки мотивувати людей до збереження довкілля? 

 

Вікторія ВІТЧЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Дарина ТАНСЬКА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Організація внутрішнього контролю операцій щодо оплати праці на підприємстві 

 

Олена НЕНЬКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Вадим ТКАЧЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Податки як джерело фінансування бюджетних програм  
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СЕКЦІЯ 5 

АНАЛІЗ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ 
 

Модератори: Валерій МИКИТЮК - доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський 

національний університет 

Олена РУСАК - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний 

університет 

 

Ірина ПАРАСІЙ-ВЕРГУНЕНКО, доктор економічних наук, професор кафедри фінансового 

аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет 

Яна ГУЗЕНКО, здобувач освітнього ступеня магістр, Державний торговельно-економічний 

університет 

Сучасні технології фінансового аналізу в умовах цифрової економіки: проблеми та 

перспективи впровадження 

 

Світлана ЖУКЕВИЧ, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

Західноукраїнський національний університет 

Наталія ЖУК, аспірант кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний 

університет 

Аналіз стратегії фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

 

Тетяна МУЛИК, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний 

університет 

Аналітична оцінка вітчизняного аграрного експорту на шляху до Європейського Союзу 

 

Наталія КУРОВСЬКА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і 

кредиту, Поліський національний університет 

Віктор КОСТРУБА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Економічний зміст моніторингу грошових потоків підприємства 

 

Лариса НЕДІЛЬСЬКА кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і 

кредиту, Поліський національний університет 

Ірина АБРАМОВА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Поліський національний університет 

Рейтингова оцінка рівня розвитку бізнесу в територіальних громадах Житомирщини 

 

Олена РУСАК, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Аналіз релокалізації бізнесу в умовах війни 

 

Віра ШЕПЕЛЮК, кандидат економічних наук, доцент, Криворізький національний 

університет 

Полина ПОРОСЛА, здобувач освітнього ступеня магістр, Криворізький національний 

університет 

Застосування сучасних корпоративних інформаційних систем в управлінні гірничо-

збагачувальними підприємствами 
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Ніна ЦЕГЕЛЬНИК, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, Поліський національний університет 

Сучасний стан ведення лісового господарства в Україні 

 

Valentyna KOZHUKHAR, Postgraduate Student of the Third Year of Study of the Department of 

Accounting, Vinnytsia National Agrarian University 

Economic state of enterprises in the horticultural industry during the war in Ukraine 

 

Олександр КРАВЕЦЬ, аспірант, Львівський торговельно – економічний університет 

Управління матеріально - технічними ресурсами підприємства 

 

Олександр КОТВІЦЬКИЙ, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний 

університет 

Управління інвестиційною діяльністю підприємства 

 

Катерина ЛАХНО, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет  

M&A компаній: особливості та шляхи підвищення їх ефективності 

 

Ілона ЛИПА, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Характеристика основних етапів аналізу адміністративних витрат підприємства 

 

Юлія МЕЛЬНИК, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Формування облікових інформаційних ресурсів для прийняття управлінських рішень з 

обґрунтування вибуття необоротних активів в бюджетних установах 

 

СОБОЛЬ Олена, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на збут 

 

ШЕВЧУК Наталія, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Механізм обгрунтування управлінських рішень при формуванні витрат виробництва суб’єктів 

господарювання 

 

ЩИРА Тетяна, здобувач освітнього ступеня магістр, Поліський національний університет 

Теоретичні аспекти обґрунтування моделі та порядок прийняття рішень з формування 

виробничих запасів підприємства 



1 

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО 

ЕКСПОРТУ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Тетяна Мулик, 

к.е.н., доцент,  

Вінницький національний аграрний університет 

Важливим поступом з позицій поглиблення експортних відносин 

України, і зокрема стосовно аграрного експорту, стала Угода про її асоціацію 

до Європейського Союзу (ЄС), створення в межах даної Угоди Зони вільної 

торгівлі, а також набуття статусу кандидата у члени ЄС в червні цього року. 

Для нашої країни Угода про асоціацію одночасно є одним із найбільших 

надбань (з точки зору формування світоглядних перспектив та суспільного 

розвитку) і викликом (з точки зору забезпечення економічного зростання 

країни, пошуку внутрішніх джерел та спонукальних мотивів). 

Це допомагає наближенню українського аграрного сектора економіки до 

європейських стандартів та розширенню присутності на українському 

агропродовольчому ринку нових країн – членів ЄС. Для виконання завдань 

євроінтеграції вітчизняний аграрний сектор має доволі багатий ресурсний 

потенціал, його якісні властивості та раціональне поєднання в процесі 

господарської діяльності, є вихідною передумовою виробництва 

конкурентоспроможної продукції. Крім того, на основі його використання 

формується продовольча, виробнича, експортна, природно – ресурсна та 

інфраструктурна основи збалансованого соціально-економічного розвитку 

країни 

На сучасному етапі господарювання важливою проблемою економіки 

України є піднесення вітчизняного виробництва як головного напряму 

економічного розвитку. 

Нині Україна має всі передумови для тісних взаємовідносин з ЄС в тому 

числі і в сфері торгівлі, експортних та імпортних операцій. Зміни в напрямі 

євроінтеграції особливо стали відчутними в 2014 році після підписання та 

ратифікації Угоди про асоціацію, коли відносини України з ЄС, набули вагомої 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%84%D0%A1
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ролі та створили ряд привілеїв для вітчизняного аграрного сектору. Україна 

отримала ряд привілеїв після підписання та ратифікації цих документів, а саме: 

уніфікацію фітосанітарних та санітарних заходів, лібералізація торгівлі 

продовольчими товарами, що охоплює всі способи надання послуг, а також 

положення щодо інвестицій, охорони інтелектуальної власності, у т. ч. 

географічних зазначень, державних закупівель, правил конкуренції, сталого та 

гармонійного розвитку, поглиблення співробітництва у ветеринарній сфері та 

сільському господарстві в цілому, усунення та попередження нетарифних 

обмежень у торгівлі, зокрема технічних бар’єрів, стандартизації, метрології, 

акредитації та оцінки відповідності, тощо.  

Таким чином починаючи з 2014 року, у географічній структурі зовнішньої 

торгівлі України відбулися докорінні зрушення (рис.1)  

 

Рис. 1. Географічна структура товарного експорту України за трьома 

основними блоками країн – ЄС, СНД і решта країн світу у 2011 – 2021 рр., %. 

До цього близько чверті вітчизняного експорту товарів спрямовувалось до 

країн ЄС, близько третини – на ринки країн СНД, решта – до інших країн світу. 

Протягом 2014 – 2021 рр. цей розподіл змінився у сторону суттєвого зниження 

частки країн СНД і поступового збільшення часток ЄС та інших країн світу. 

Ця зміна у структурі експортних товаропотоків України стала 

результатом взаємодії трьох пов’язаних факторів: 

• надання ЄС Україні автономних торгових преференцій у 2014 р. та 

набуття чинності угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі 

(ГВЗВТ) як складової угоди про асоціацію у 2016 р., що певною мірою 
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розширило доступ вітчизняної продукції на європейський ринок; 

• закриття російського ринку для вітчизняних виробників продовольчої 

та промислової продукції та обумовлена цим часткова переорієнтація 

експортних товаропотоків на ринки країн ЄС й інших країн світу (зокрема, 

країн Південної і Східної Азії); 

• загострення системної кризи та макроекономічних проблем у зв’язку зі 

складнощами знаходження альтернативних ринків збуту (на заміну втраченому 

російському) для багатьох виробників машинобудівної продукції та внаслідок 

часткової руйнації промислового потенціалу на тимчасово непідконтрольних 

територіях Донбасу. 

Експерти стверджують, що український бізнес отримує стабільний та 

передбачуваний преференційний доступ до найбільшого ринку у світі, в якому 

мешкають понад 500 мільйонів споживачів. Водночас бізнес з ЄС отримує 

можливість скористатися простішим доступом до українського ринку та 

будувати нові відносини з українськими постачальниками та партнерами 

Отже нині ЄС є важливим торговельним партнером України. Це 

підтверджують дані, що відображені в табл. 1, де видно, що основна частка 

торгівлі (39,7 %) припадає на країни ЄС. При цьому, як зазначають експерти, за 

останні п’ять років ЄС став основним торгівельним партнером України на 

ринку аграрної продукції – 34% аграрного експорту України спрямовується до 

Європи. В структурі аграрного експорту превалюють такі товари, як зернові, 

олійні культури та олії. 

Товарна структура експорту сільськогосподарської продукції з країнами 

ЄС (рис. 2) свідчить, що найбільше експортується продуктів рослинного 

походження (21,6 % – 2019 р., 18,1 % – 2020 р., 14,3% – 2021 р.) Серед них в 

2021 р. найбільша частка припадає на зернові культури – 7,2 %, насіння і плоди 

олійних рослин – 5,5 %. 

Товари – живі тварини; продукти тваринного походження – займають 

незначну частку в структурі експорту і коливаються в межах 1,7 % – 1,5 %. 

Жири та олії тваринного або рослинного походження займають дещо більшу 
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питому вагу в структурі експорту і їх частка коливається в межах 7,5 % – 8,8 %. 

На здійснення експортних та імпортних операцій систематично впливають 

різні фактори, які виникають чи мають місце в певний відрізок часу. 

Таблиця 1 

 Основні торговельні партнери України в експорті товарів, 2021 рік 

№ 

з/п 
Назва країни 

Експорт 

товарів,  

млн дол. 

Темп зростання 

/зниження, 2021 

р. до 2020 р., % 

Питома вага країни у 

загальному обсязі 

експорту України, % 

1 Країни ЄС (27) 26794,7 149,4 39,7 

2 Китай 8003,6 112,7 11,8 

3 Туреччина 4142,7 170,0 6,1 

4 Індія 2494,4 126,5 3,7 

5 Єгипет 1944,6 120,2 2,9 

6 США 1622,3 164,9 2,4 

7 Велика Британія 1083,2 162,4 1,6 

 Республіка Молдова 864,2 127,2 1,3 

8 Індонезія 809,9 110,1 1,2 

9 Саудівська Аравія 768,6 106,9 1,1 

10 Ізраїль 731,1 129,7 1,0 

Нині суттєвий негативний вплив на обсяги експорту України спричиняють 

військові дій, що відбуваються в країні. В результаті повномасштабного 

вторгненням РФ на територію нашої країни багато підприємств постраждало 

Деякі виробничі потужності зруйновані, а деякі підприємства опинилися в 

тимчасовій окупації, звідки не можуть вивезти товари на підконтрольну 

українській владі частину країни, не кажучи про інші країни. 

 

Рис. 2. Товарна структура експорту сільськогосподарської продукції з 

країнами ЄС, 2019-2021 р., тис дол США 
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Багато підприємств зіткнулися з низкою інших проблем. Війна відрізала 

Україну від моря, на яке припадало 60% експорту. За оцінками експертів, 

економічні втрати місячної блокади українських портів становили від 25 до 170 

мільйонів доларів на день. Крім того, дефіцит пального, черги на кордонах, 

знищення логістичних центрів ускладнили експорт вітчизняної продукції. 

Проте останнім часом ситуація з вітчизняного експорту змінилась дещо на 

краще, оскільки було розблоковано  порти, запрацювали зернові коридори, що 

дало можливість збільшити обсяги експорту.  

Проведення аналітичної оцінки експорту аграрної продукції дає 

можливість визначити проблеми та напрямки розвитку експорту.  

Хотілося б зупинитись на проблемах, що повстали перед аграрним 

експортом з початком війни. 

Це перш за все фізичне зменшення посівних площ 2022 року щонайменше 

на 25% від звичайного обсягу сільськогосподарських угідь, які засівались 

кожного року, через те, що деякі регіони знаходяться під окупацією, а частина 

полів замінована і непридатна до обробки найближчим часом. Частиною даної 

проблеми є масштабні крадіжки зерна росією з окупованих територій України 

з наступними спробами його продажу. 

По друге, це розбалансований внутрішній ринок через відсутність 

повноцінного експорту та імпорту. Подорожчання всіх складових виробництва, 

від пального до насіння, та незрозумілі перспективи збуту вирощеної продукції 

за конкурентною ціною через частково заблоковані порти. 

По третє, руйнування інфраструктури (елеваторів, портових терміналів) і 

логістики та значне подорожчання логістики як всередині країни, так і 

міжнародних перевезень. На прикладі зернових можна сказати, що через 

відсутність морських шляхів експорту логістичні витрати на тонну зерна зросли 

приблизно в 5 разів із довоєнних часів, що призводить до значного підвищення 

кінцевої ціни української продукції на світових ринках. 

Проведення аналітичної оцінки експорту аграрної продукції до країн ЄС 

дає можливість узагальнити проблеми, що є в цій сфері та визначити напрямки 
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розвитку. 

Серед проблем розвитку вітчизняного експорту аграрної продукції в 

країни ЄС науковці визначають наступні:  

- низький рівень підтримки сільськогосподарських виробників із боку 

держави, що спричинює неможливість їх повноцінного розвитку для виходу на 

зовнішні ринки;  

- невідповідність якості сільськогосподарської продукції міжнародним 

стандартам, що зумовлено недотриманням екологічних норм використання 

мінеральних добрив, гербіцидів, пестицидів тощо при виробництві 

сільськогосподарської продукції; 

- копітка процедура проходження сертифікації сільськогосподарської 

продукції;  

- низький рівень використання наукових розробок у сфері сільського 

господарства й залучення наукового потенціалу для розвитку аграрного 

виробництва;  

- необізнаність сільськогосподарських виробників про можливості 

експорту аграрної продукції; 

- надмірна сировинна спрямованість та низька частка продукції АПК з 

високою доданою вартістю в структурі вітчизняного аграрного експорту;  

- недостатня ефективність інтеграції вітчизняного АПК у продовольчі 

сегменти світового аграрного ринку; 

- відсутність системної політики формування позитивного іміджу та 

промоції продукції вітчизняного АПК на зовнішніх ринках; 

- нерозвиненість мережі об’єктів аграрної логістики для підтримки 

експортної діяльності суб’єктів господарювання АПК; 

- нерозвиненість горизонтально – вертикальних кооперативних відносин 

між виробниками аграрної продукції. 

Пріоритетні напрями нарощування експорту можуть бути наступні:  

-подолання сировинної спрямованості вітчизняного аграрного експорту, 

збільшення в його структурі частки продукції з високою доданою вартістю та 
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зменшення галузевого дисбалансу експорту продовольства; посилення 

інтеграції вітчизняного АПК у світовий аграрний ринок, протидія існуючим 

інституційним бар’єрам експорту продовольства та диверсифікація цільових 

експортних аграрних ринків;  

-гармонізація вітчизняних стандартів гарантування якості та безпеки 

продовольства з міжнародними вимогами, удосконалення національної 

системи сертифікації продуктів харчування, наближення норм виробничо-

технологічних процесів в АПК до передових світових практик;  

-формування послідовної політики покращення іміджевих характеристик 

вітчизняного АПК, активізація промоції аграрної продукції на світових 

аграрних ринках, позиціювання України як надійного світового експортера 

якісного та безпечного продовольства;  

-розбудова мережі об’єктів логістично-інфраструктурної підтримки 

експортної діяльності суб’єктів господарювання АПК, підвищення 

ефективності функціонування системи аграрної логістики, диверсифікація 

каналів транспортування продукції на зовнішні ринки; 

-формування системи соціально-економічних мотиваційних механізмів і 

стимулів щодо становлення та розвитку горизонтально-вертикальних 

кооперативних структур в АПК 

Отже, експорт вітчизняної аграрної продукції виступає вагомим джерелом 

надходження валютної виручки та знаряддям макроекономічної стабілізації 

економіки. Динаміка експортних операцій переконливо свідчить про 

поглиблення економічних відносин України та зміцнення позицій аграрної 

продукції вітчизняного виробництва на міжнародних ринках. Ситуація суттєво 

змінилась із початком війни в Україні. Це суттєве зменшення обсягів експорту, 

знищення посівних площ, окупація, мінування полів, подорожчання всіх 

складових виробництва, руйнування інфраструктури і логістики тощо. 

Вважаємо, що зазначені напрями, щодо нарощення обсягів експорту 

будуть сприяти збільшенню експорту сільськогосподарської продукції та 

зміцнюватимуть експортний потенціал сільськогосподарських підприємств. 
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