
 

                       

 

                                        

                             

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 

Фінанси аграрного сектору: криза інвестування виробництва 

12 травня 2016 року 

 

 

 

Семінар відбудеться 12 травня 2016 р. в ауд. 231 корпус 10 

за адресою: м.Київ, вул. Героїв Оборони, 11 

Реєстрація учасників – 10.30 – 11.00 

 

 

 

Київ – 2016 



10.30  - 11.00 Реєстрація учасників 

11.00 – 11.15 Відкриття круглого столу 

 

Привітання учасників  

КВАША Сергій Миколайович, проректор з навчальної і виховної роботи, 

доктор економічних наук, професор, академік Національної академії 

аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України 

ДІБРОВА Анатолій Дмитрович, доктор економічних наук, професор, декан 

економічного факультету 

АНДРІЄВСЬКИЙ Віктор Євгенович, академік УАН, кандидат технічних 

наук, директор громадської організації “Інститут Розвитку Аграрних Ринків” 

Модератор 

ДАВИДЕНКО Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів 

11.15-11.30 Фінансування розвитку аграрного сектору України 

ГНАТЮК Світлана Анатоліївна, заступник директора 

департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства 

аграрної політики та продовольства України 

11.30-11.45 Аграрні розписки: загальний опис інструменту та підсумки 

першого року його застосування 
КЛЮЦА Сергій Олександрович, директор Державного 

підприємства «Аграрні реєстри» при Міністерстві аграрної 

політики та продовольства України. 

ЦВИК Галина Олексіївна, експерт Громадської організації 

«Інститут розвитку аграрних ринків» з фінансових та правових 

питань 

12.00-12.15 Особливості оподаткування ПДВ аграрних підприємств на 

сучасному етапі 

СИБІРЦЕВА Наталя Григорівна, начальник управління 

податків і зборів з юридичних осіб ДФС Київської області 

12.15-12.30 Іноземні інвестиції в аграрний бізнес України 

СВОНСОН Майкл директор дочірнього підприємства 

«Атлантик Фармз» 

12.30 – 12.45 Пріорітетні напрями іноземних інвестицій в аграрний 

сектор України 

ГЕНРІ–ЯКУБОВСЬКА Тетяна Віталіївна, генеральний 

директор компанії «Ліммагрейн Україна» 

БУРЯК Ігор Михайлівна, директор з виробництва компанії 

«Ліммагрейн Україна» 



12.45 -13.00 Проблеми фінансового забезпечення операційної діяльності 

агрохолдингів 

КУЗНІЦЬКА Анастасія Олександрівна заступник головного 

фінансиста  Компания «Агро-холдинг МС» 

13.00 – 13.15 Проблеми розвитку кооперативної системи фінансування 

МОЛДАВАН Любов Василівна, головний науковий 

співробітник відділу форм і методів господарювання в 

агропродовольчому комплексі Інституту економіки і 

прогнозування 

13.15-13.30 Лізинг як інструмент інвестування аграрного сектору 

АМЕР Олена Володимирівна. директор з економіки та фінансів 

ТОВ «Укравтозапчастина» 

13.30-13.45 Стан та перспективи аграрного страхування в Україні 

ЗАГОРОДНІЙ Олександр Петрович, директор з аграрного 

страхування страхова компанія "Країна" 

13.45-14.30 Обговорення, запитання, закриття круглого столу 

ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ: 

БУРЯК Аліна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів НУБіП України 

ДАНИЛЕВСЬКА – ЖУГУНІСОВА Ольга Євгеніївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри фінансів НУБіП України 

ДРОБОТ Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів НУБіП України 

ЄВЕНКО Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри фінансів НУБіП України 

ЗЕЛІСКО Інна Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри 

фінансів НУБіП України 

КАРАСИК Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, професор 

кафедри фінансів НУБіП України 

НЕГОДА Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів НУБіП України 

ОЛІЙНИК Лариса Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів НУБіП України 

СКРИПНИК Галина Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів НУБіП України 

ТИТАРЧУК Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів НУБіП України 

 


