
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ННВК «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ» 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НЕМИРІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА,  

ЕКОНОМІКИ ТА ДИЗАЙНУ ВНАУ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

 «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ» 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  

«РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» 
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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 охорони праці 

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 Анатолійович, 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-профорієнтаційної 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 

1440 – 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 

 



ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ВЕКТОР 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна  
к.е.н., ст. викладач кафедри економіки 

 



Команда науковців – переможців University Startup World Cup 2018 



Команда Eco Life – Стартап G.E.T. - E.C.O  



Вінницькі науковці перемогли у Вірменії на конкурсі «Startup-Проєкт» 



У рамках виконання наукової роботи молодих вчених  

«Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення 

енергетичної автономії аграрних підприємств», молоді науковці взяли участь у роботі конференції 

«AGROPOWER: БІОГАЗ - 2019» 



Реалізація проєкту по будівництву комплексу з виробництва електроенергії та 

біогазу  з відходів  місцевого  свинокомплексу, ТОВ «Журавка»,  

 (с. Журавка Варвинського району, Черніговської області) 



  

 

•здійснюють прискорення  

зростання продуктивності 

факторів виробництва, що важливо 

за умов дефіцитності принаймні  

одного з них; 

•забезпечують прискорення  зростання 

обсягів виробництва; 

•прискорюють структурні  зрушення, 

сприяють перерозподілу  ресурсів на 

перспективні напрями  суспільно-

економічного розвитку; 

•поліпшують статус країни в  

глобальній економіці та  національну 

конкурентоспроможність. 



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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка  витрати на інновації, млн грн 
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Витрати на інновації, млн.грн У тому числі за рахунок коштів У тому числі за рахунок коштів 

У тому числі за рахунок коштів У тому числі за рахунок коштів За даними державної служби статистики України 



Розрахункова вартість інвестиційних проєктів 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.  











  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паламаренко Я.В.  

 

тел. 067-236-58-77 

E-mail: yannetlamar@gmail.com 

 
 

  


