
Додаток 
Склад (витяг) 

Науково-експертної Ради Міністерства 
аграрної політики та продовольства України 

 
Президія Ради 

 
Павленко 
Олексій Михайлович 

- Міністр аграрної політики та продовольства України, 
к.е.н., голова президії 
 
Заступники голови президії: 

 
Ковальова 
Олена Вікторівна 

- заступник Міністра аграрної політики та продовольства 
України, к.е.н.  
 

Рутицька  
Владислава Валеріївна  

- заступник Міністра аграрної політики та продовольства 
України з питань європейської інтеграції  
 

Гадзало 
Ярослав Михайлович 

- президент Національної академії аграрних                      
наук України, д.с.-г.н., професор, академік НААН 
(за згодою) 
 
Головний секретар президії 

 
Ставнича 
Людмила Анатоліївна 

- заступник директора Департаменту науково-освітнього 
забезпечення та розвитку підприємництва на селі – 
начальник відділу освіти та кадрового забезпечення АПК 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
України 
 

Члени президії: 
Кваша 
Микола Михайлович 
 

- директор Департаменту тваринництва Міністерства 
аграрної політики та продовольства України 
 

Топчій  
Володимир Миколайович 

- директор Департаменту землеробства та технічної 
політики в АПК Міністерства аграрної політики та 
продовольства України 
 

Мороз  
Микола Анатолійович 

- директор Департаменту продовольства Міністерства 
аграрної політики та продовольства України 
 
 

Балян 
Ануш Валеріївна 

- віце-президент Національної академії аграрних наук 
України, д.е.н., професор, академік НААН (за згодою) 
 

Бащенко  
Михайло Іванович 

- віце-президент Національної академії аграрних наук 
України, д.с.-г.н., професор, академік НААН (за згодою) 
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Жук  
Валерій Миколайович  
 

- віце-президент Національної академії аграрних наук 
України, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН  
(за згодою) 
 

Кравчук 
Володимир Іванович 

- директор Українського науково-дослідного інституту 
прогнозування та випробування техніки і технологій для 
сільського  господарства  ім.  Леоніда Погорілого,  д.т.н., 
професор,  член-кореспондент НААН (за згодою) 
 

Демчак 
Іван Микитович 

- генеральний директор Українського науково-
дослідного інституту продуктивності агропромислового 
комплексу, к.е.н. (за згодою) 
 

Бей  
Роман Васильович 

- директор Українського науково-дослідного інституту 
спирту і біотехнології продовольчих продуктів 
«УкрНДІспиртбіопрод», к.т.н. (за згодою) 
 

Яцук 
Ігор Петрович 
 

- генеральний директор державної установи «Інститут 
охорони ґрунтів України», к.н. з державного управління  
(за згодою) 
 

Лозовицький 
Олександр Сергійович 

- начальник Відділу міжнародної інтеграції в сфері 
технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних 
заходів в АПК – головний метролог Міністерства 
аграрної політики та продовольства України 
 

Лапа  
Володимир Іванович 

- перший заступник Голови Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів (за згодою) 
 

Ковалів 
Ярема Богданович 

- Голова Державного агентства рибного господарства 
України (за згодою) 
 

Ковальчук  
Олександр Петрович 

- Голова Державного агентства лісових ресурсів України 
(за згодою) 
 

Заставний  
Юрій Богданович 

- перший заступник Голови Державної інспекції 
сільського господарства України (за згодою) 
 
 
 

Вержиховський 
Олександр Мар’янович  
 

- заступник Голови Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України – заступник Головного 
державного інспектора ветеринарної медицини України, 
к.вет.н. (за згодою) 
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СЕКЦІЯ 
аграрної економіки 

 
Ковальова 
Олена Вікторівна 

- заступник Міністра аграрної політики та продовольства 
України, к.е.н.  
 
Заступники голови секції: 

 
Кінщак 
Андрій Андрійович 

- заступник директора Департаменту стратегії та 
економічного розвитку Міністерства аграрної політики 
та продовольства України 
 

Ібатуллін  
Шаміль Ільдусович 

- в.о. академіка-секретаря Відділення аграрної економіки 
і продовольства Національної академії аграрних наук 
України, д.е.н., професор (за згодою) 
 

Володін 
Сергій Анатолійович 

- в.о. академіка-секретаря Відділення наукового 
забезпечення інноваційного розвитку Національної 
академії аграрних наук України, профессор, член-
кореспондент НААН (за згодою) 
 

Ахіджанов 
Баграт Рафікович 

- директор Департаменту фінансово-кредитної політики 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
України 
 

Секретар 
 

Осадча 
Наталія Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу стратегічного планування 
Департаменту стратегії та економічного розвитку 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
України 
 

Члени секції: 
 

Бородіна 
Олена Миколаївна 
 

- завідувач відділу економіки і політики аграрних 
перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАНУ», член-кореспондент НААН, д.е.н., професор             
(за згодою) 

  
Кваша 
Сергій Миколайович 

- проректор Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, д.е.н., професор, 
академік НААН (за згодою) 

  
  
Жемойда 
Олександр Віталійович 
 

- виконавчий директор асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу», д.е.н. (за згодою) 
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СЕКЦІЯ 
рибного господарства 

 
Ковалів  
Ярема Богданович 

- Голова Державного агентства рибного господарства 
України, голова секції 
 
Заступники голови секції: 

 
Гвозденко  
Павло Валерійович   

- перший заступник Голови Державного агентства 
рибного господарства України 
 

Кравченко  
Андрій Михайлович 

- заступник Голови Державного агентства рибного 
господарства України 
 

Секретар 
Юркова  
Ірина Павлівна 

- головний спеціаліст відділу аквакультури, відтворення 
водних біоресурсів та наукового розвитку галузі 
Упраління аквакультури, використання та відтворення 
водних біоресурсів Держрибагентства України 

Члени секції: 
Аврутова  
Лариса Василівна 

- заступник начальника Відділу з питань власності та 
економічного розвитку Держрибагентства України 
 

Бархатов  
Олексій Ігорович 
 

- директор державного підприємства «Укрриба»  
(за згодою) 
 

Вдовенко  
Наталія Михайлівна 
 

- професор Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, д.е.н. (за згодою) 
 

Грициняк  
Ігор Іванович 
 

- директор Інституту рибного господарства НААН, 
академік НААН, д.с.-г.н. (за згодою) 
 

Дем’яненко  
Костянтин 
Володимирович 
 

- заступник директора Інституту рибного господарства 
та екології моря, к.б.н. (за згодою) 
 

Литвиненко  
Вадим Олександрович 

- начальник Управління охорони та регулювання водних 
біоресурсів, рибальства та іхтіології Держрибагентства 
України 
 

Плічко  
Василь Федорович 

- заступник начальника Управління аквакультури, 
використання та відтворення водних біоресурсів - 
начальник відділу використання водних біоресурсів та 
ліцензування Держрибагентства України  
 

Рудий  
Юрій Федорович 

- начальник Управління фінансів, бухгалтерського 
обліку та звітності Держрибагентства України 

 


