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Міжнародну науково-практичну конференцію «Організаційно-

економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських 

територій» проведено в рамках ХХIІІ Міжнародного науково-практичного 

форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій». 

Дія військового стану на території України і карантинні обмеження 

зумовили використання дистанційного формату проведення конференції  

через платформу Zoom.  

Цьогоріч понад 100 осіб наукової спільноти стали учасниками 

Конференції, які знайшли своє відображення у 77 доповідях докторів та 

кандидатів наук,  проректорів з наукової роботи, професорів, доцентів, 

аспірантів, здобувачів та здобувачів вищої світи ОС «Магістр». 

Географія учасників наукового заходу охоплює 6 країн-сусідів з Європи: 

Польща, Литва, Чеська Республіка, Естонія, Словаччина,  Молдова. Науковці 

цих країн представляли: 

✓ Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща); 

✓ Мазовецький   державний університет у  Плоцьку (Польща); 

✓ Університет природничий в  Любліні (Польща); 

✓ Університет Миколаса Ромеріса у Вільнюсі (Литва); 

✓ Чеський університет наук про життя у Празі (Чеська Республіка); 

✓ Естонський університет прикладних наук і підприємництва у 

Талліні (Естонія); 

✓ Університет Матея Бела у м. Банска-Бистриця (Словаччина); 

✓ Технічний університет Молдови. 

До числа вітчизняних закладів освіти, наукова спільнота яких активно 

долучилася до участі в конференції, стали: 

✓ Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ); 

✓ Уманський національний університет садівництва; 

✓ Полтавський державний аграрний університет; 

✓ Вінницький національний аграрний університет;  

✓ Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» (м. 

Камʼянець-Подільський); 

✓ Національний університет водного господарства та 

природокористування (м. Рівне); 



✓ ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії 

наук України» (м. Київ); 

✓ ДУ «Інститут землекористування  Національної академії 

аграрних наук України» (м. Київ); 

✓ Чорноморського національного університету ім. Петра Могили 

(м. Миколаїв); 

✓ Державний біотехнологічний університет (м. Харків); 

✓ Націοнальний транспοртний університет (м. Київ); 

✓ Харківській національний автомобільно-дорожній університет 

✓ Волинський національний університет ім. Лесі Українки (м. 

Луцьк); 

✓ Мелітопольський державний педагогічний університет ім. 

Богдана Хмельницького; 

✓ НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; 

✓ Львівський національний університет ім. І. Франка; 

✓ Національний університет «Львівська політехніка»; 

✓ Львівського державного університету внутрішніх справ; 

✓ Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; 

✓ ВСП «Мукачівський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України»; 

✓ ВСП «Городищенський фаховий коледж Уманського 

національного університету садівництва»; 

✓ А також відокремлені структурні підрозділи – фахові коледжі 

Львівського національного університету природокористування. 

Під час роботи конференції заслухано більшість доповідей, присвячених 

питанням: 

• вдосконалення виробничого і трудового потенціалу, економічної 

ефективності, конкурентоспроможності функціонування та антикризового 

управління аграрних підприємств в умовах військового стану; 

•  вдосконалення нормативно-правового регулювання функціонування 

усіх організаційно-правових форм господарювання на селі; 

• використання зарубіжного досвіду в питаннях впровадження 

мейнстрімної сільської, «пончикової», циркулярної та цифрової економіки;  

• державної підтримки сільськогосподарських підприємств в умовах 

постковідної трансформації та війни аграрного сектору держави;  

•  напрямів податкового стимулювання розвитку сільськогосподарського 

виробництва в Україні в умовах війни; 

•  нарощення обсягів використання інструментів державної фінансової 

підтримки – збільшення обсягів кредитних ресурсів по програмі «Дешеві 

кредити 5-7-9%» з метою подальшого розвитку малого а середнього бізнесу; 



• оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу, 

управлінського персоналу та міжнародного співробітництва територіальних 

громад в умовах воєнного стану; 

• перспектив розвитку агротуристичної сфери; покращення напрямів 

фінансово-кредитного, обліково-аналітичного та організаційно-економічного 

механізмів діяльності сільськогосподарських підприємств;  

• розвитку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання аграрної 

сфери в умовах економічної інтеграції;   

• розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні; 

•  сільськогосподарського дорадництва в умовах сьогодення; 

•  формування національної стратегії розвитку агропромислового 

виробництва, виходячи із сучасних умов ведення підприємницької 

діяльності. 

За результатами науково-практичної конференції прийнято ухвалу: 

1. Нарощувати обсяги наукової співпраці із вітчизняними та 

закордонними науковцями у питанні вдосконалення організаційно-

економічного механізму розвитку агропромислового комплексу і сільських 

територій, незважаючи на військовий стан, в умовах якого перебуває 

Україна. 

2. Продовжувати здійснювати наукові дослідження із апробацією 

особливостей функціонування організаційно-економічного механізму 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій у практичній 

площині їх застосування, виходячи із умов, в яких опинилися сьогодні 

субʼєкти господарювання .  

3. Приділити більше уваги дослідженню новітніх форм економічних 

відносин та процесів сільськогосподарського виробництва  в умовах війни, а 

також запропонувати альтернативні інструменти державного регулювання з 

недопущення продовольчої кризи в державі.  

4. Пропозиції щодо покращення функціонування організаційно-

економічного механізму розвитку агропромислового комплексу і сільських 

територій направити Департаменту агропромислового розвитку Львівської 

обласної державної адміністрації  з метою поширення серед зацікавлених 

осіб аграрної сфери. 

5. Рекомендації щодо подальшої співпраці аграрних палат України 

та Республіки Чехії скерувати Львівській аграрна палата і Львівській 

аграрній дорадчій службі  з метою налагодження подальшої співпраці двох 

країн. 



6. Розвивати кооперацію наукової діяльності з науковими та 

науково-дослідними установами України та близьким зарубіжжям з метою 

інтеграції у міжнародне наукове співтовариство. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням усіма учасниками 

конференції. 

 

 


