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20 червня 2018 року, початок о 9-00 
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м.Київ, вул. Героїв Оборони, 15 

 
 
 
 

 
Київ - 2018 



Модератор  
Олена Олександрівна Олійник-Данн, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри банківської справи 
 

8.30 - 9.00 Реєстрація учасників та кава-брейк 

9.00 - 9.15 Привітання учасників  
Сергій Миколайович Кваша,  
проректор з навчальної та виховної роботи, доктор економічних наук, 
професор, академік Національної академії аграрних наук,  
заслужений діяч науки і техніки України 
Анатолій Дмитрович Діброва,  
доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету 

9.15 – 9.35 Вплив розвитку фінансової системи на моделі фінансування 
підприємств аграрного сектору України 
Олена Олександрівна Олійник-Данн, 
завідувач кафедри банківської справи, модератор 

9.35 – 9.55 Інвестування і кредитування агробізнесу: стан, обсяги, динаміка 
Павло Коваль, 
генеральний директор, Українська аграрна конфедерація 
Наталія Зарицька,  
заступник генерального директора, Українська аграрна 
конфедерація 

9.55 – 
10.15 

Поточні тенденції у банківському секторі України 
Олег Бронін  
к.е.н., старший викладач кафедри банківської справи, НУБіП України 

10.15 – 
10.30 

Шляхи відновлення банківського кредитування в Україні 
Валерій Прохоренко,  
член наглядової ради, ПАТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» 

10.30 – 
11.00 

Кава-брейк 

11.00 – 
11.20 

ОТП Агрофабрика. Нове в кредитуванні АПК 
Тетяна Щербак,  
начальник відділу обслуговування приватних клієнтів, ПАТ «ОТП 
банк» 

11.20 – 
11.40 

Економічне зростання сільських територій: інноваційна роль 
кредитних спілок 
Олена Оксюта,  
асистент з агрофінансування, проект USAID «Кредитування 
сільськогосподарських виробників (КЕП)» 

11.40 – 
12.00 

Особливості фінансування сільськогосподарських підприємств  
в Україні: виклики та перспективи 
Володимир Синенко, 
комерційний директор, ТОВ "ІСТ АГРО СЕРВІС" 

12.00 – 
12.20 

Виклики агрофінансування в Україні та способи їх вирішення 
Петро Богачевич, 
експерт з агрофінансуваня Проекту «Розвиток фінансування 
аграрного сектору в Європі та Центральній Азії» Міжнародна 
фінансова корпорація 

12.20 – 
12.40 

Питання та обговорення, закриття круглого столу 

 



Організаційний комітет: 
- Кваша С.М. – проректор з навчальної і виховної роботи, голова 

оргкомітету; 
- Діброва А.Д. – декан економічного факультету, співголова 

оргкомітету; 
- Олійник-Данн О.О. – завідувач кафедри банківської справи, 

співголова оргкомітету; 
- Муравський О.А. – доцент кафедри банківської справи, секретар 

оргкомітету; 
Члени оргкомітету: 

- Аврамчук Л.А. – к.п.н., доцент кафедри банківської справи 
Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

- Калівошко О.М. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи 
Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

- Костюк В.А. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи 
Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

- Жарікова О.Б. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи 
Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

- Бронін О.В. – к.е.н., старший викладач кафедри банківської 
справи Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. 
 
Email: banking_chair@nubip.edu.ua 
тел.: (044) 527-88-90; (067) 799-54-45 


