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Мета конференції 

Налагодження та поглиблення співпраці з науковцями та фахівцями аграрної сфери різних 

регіонів України, розробка та узагальнення пропозицій щодо формування інвестиційного 

клімату в АПК та подолання кризи інвестиційної привабливості України з можливістю 

впровадження отриманих наукових результатів на різних рівнях господарювання суб’єктів 

агропромислового комплексу; використання матеріалів конференції в навчальному процесі 

для підвищення теоретичного наукового рівня.   

 

До участі у конференції запрошуються доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, 

студенти магістратури, керівники та спеціалісти підприємств, а також усі зацікавлені, 

незалежно від місця роботи і навчання. 

СПЕЦІАЛЬНІ ГОСТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Яцек Осідач 
представник Регіональної торгово-промислової палати в 

м. Перемишлі, некомерційна організація, Польща 
  

Януш Фидаль голова Регіонального агентства розвитку м. Жешува, Польща 
  

Христина Гаврон 
Dr, викладач факультету мистецтв Жешувського 

університету, Польща 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Фролов С.О. – директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА 

Ксьонз І.М. – заступник директора з наукової роботи Інституту свинарства і АПВ НААН 

України, д. вет. н. 

Аранчій В.І. – ректор Полтавської державної аграрної академії, професор 

Горб О.О. – проректор з науково-педагогічної, наукової роботи та міжнародних зв’язків 

Полтавської державної аграрної академії, к. с.-г. н. 

Галич О.А. – директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, декан факультету 

економіки та менеджменту, к.е.н., доцент 

Макаренко П.М. – завідувач кафедри економіки підприємства ПДАА, д.е.н., професор, член.-

кор. НААНУ 

Гавдзік А. – завідувач кафедри інженерних процесів Опольського університету (Польща), д.т.н., 

професор 

Калініченко А.В. – професор кафедри інженерних процесів Опольського університету 

(Польща), д.с.-г.н., професор 

Писаренко С.В. – заступник завідувача кафедри економіки підприємства Полтавської державної 

аграрної академії, к.с.-г.н., доцент 

Кузьменко Н.В. – Генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва по 

Полтавській області,радник голови Українського фонду 

Самойлик Ю.В. – доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної 

академії, к.е.н., доцент 

Дубина А.О. – аспірантка кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної 

академії 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

МММіііжжжнннаааррроооддднннааа   нннаааууукккооовввооо---пппррраааккктттииичччнннааа   кккооонннфффееерррееенннццціііяяя   
«««ПППРРРОООБББЛЛЛЕЕЕМММИИИ   ІІІНННВВВЕЕЕСССТТТУУУВВВАААННННННЯЯЯ   ТТТААА   ФФФОООРРРМММУУУВВВАААННННННЯЯЯ   

ІІІНННВВВЕЕЕСССТТТИИИЦЦЦІІІЙЙЙНННОООГГГООО   КККЛЛЛІІІМММАААТТТУУУ   ВВВ   АААПППККК»»»   пппрррооовввооодддииитттьььсссяяя   нннааа   бббааазззііі   

фффааакккуууллльььтттееетттууу   ЕЕЕкккооонннооомммііікккиии   тттааа   мммееенннеееддджжжмммееенннтттууу   ПППооолллтттааавввсссььькккоооїїї   

дддеееррржжжааавввннноооїїї   ааагггааарррннноооїїї   ааакккааадддеееммміііїїї...   

ПДАА, як найстаріший вищий навчальний заклад  

Полтавщини (заснований у 1920 р.) та провідний виш регіону, є 

сучасним багатопрофільним науково-освітнім комплексом з 

усіма елементами ступеневої та післядипломної освіти, що є складовою частиною 

європейського освітнього простору відповідно до вимог 

Болонської декларації. У складі академії функціонує 6 

інститутів, 7 факультетів (де готують спеціалістів за 10-

ма спеціальностями), 7 технікумів і коледжів, центр 

довузівської підготовки, інститут післядипломної освіти, 

мовний центр, селекційний центр, дослідне господарство, 

центр довузівської підготовки, санаторій-профілакторій 

та спортивно-оздоровчий табір. 

У ПДАА навчаються близько 7000 студенів, 

працюють 400 викладачів, левова частка яких мають 

ступінь кандидата чи доктора наук. 

Факультет Економіки цього року святкує 55-ти річний ювілей. Зараз на факультеті 

здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямами підготовки 

(спеціальностями) «Економіка підприємства» та «Менеджмент» та функціонує магістерський 

курс за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». 

Полтава – духовна столиця України, місто з більш як тисячолітньою 

історією. Вона поєднує у собі комфорт сучасного міського життя та 

старовинну величну архітектуру і все це у серпанку зелені та квітів. Наше 

місто заслужено вважається 

найчистішим обласним центром країни, 

так званим урбаністичним еко-оазисом. 

Полтавщина дала світу незліченну 

кількість митців, науковців, державних 

діячів, що прославили нашу 

Батьківщину на весь світ. Варто згадати письменника, драматурга, класика 

української літератури І. П. Котляревського, прозаїка Панаса Мирного, 

основоположника космонавтики Ю. В. Кондратюка. Місто 

буквально усипане музеями, театрами, архітектурними пам’ятками. 

Шановні колеги, ви маєте нагоду не лише долучитися до 

актуального наукового заходу, а й отримати естетичну насолоду 

відвідавши наше славетне місто. 
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НА КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ ТАКІ СЕКЦІЇ 

 
1. Проблеми зовнішнього та внутрішнього інвестування, форми залучення інвестицій. 

2. Розвиток аграрної господарської структури: оцінка ефективності, управління, 

інвестування, інвестиційний клімат. 

3. Інвестиції та їх ефективність в малому бізнесі у сільських територіальних громадах. 

4. Ресурсне, маркетингове, логістичне та інформаційне забезпечення інвестиційної 

діяльності. 

5. Фінансово-кредитні, обліково-аналітичні та нормативно-правові аспекти інвестиційної 

діяльності. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ СФОРМОВАНО 

  збірник тез доповідей, який буде розісланий учасникам конференції у форматі PDF до 

15 листопада 2015 р.; 

  за бажанням автори можуть отримати друкований варіант збірника тез, який буде розіслано 

до 15 грудня 2015 р.; 

  збірник «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії», котрий згідно постанови 

Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р. включений до Переліку фахових видань з 

економічних наук, до якого кожен зареєстрований учасник PIC AC 2015 має можливість 

подати наукові статті (одноосібно чи у співавторстві) до 30 листопада 2015 р. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

  40 грн – дистанційна участь з отриманням електронного варіанту збірника у форматі PDF 

(покриття витрат на редагування та рецензування матеріалів конференції, розсилка 

запрошень на конференцію); 

  80 грн (орієнтовно) – друкований варіант збірника тез (точна вартість буде сформована 

після закінчення прийому тез доповідей і розрахунку собівартості друкарських послуг). 

Рахунок буде розісланий авторам на електронні адреси; 

  80 грн – організаційний внесок для безпосередніх учасників конференції (участь у 

конференції, отримання супровідних матеріалів конференції, програми та сертифіката 

учасника конференції, кава-брейк); 

  40 грн – за 1 сторінку статті, поданої до збірника «Наукові праці Полтавської державної 

аграрної академії»; 

  60 грн – за додатковий екземпляр збірника «Наукові праці Полтавської державної аграрної 

академії». 
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Звертаємо Вашу увагу 

Витрати на харчування, проживання і проїзд учасника конференції несуть самостійно. За 

сприянням у оренді житла звертатись до організаційного комітету. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

до 20-го жовтня 2015 року надіслати: 
  електронний екземпляр тез доповіді (назва файлу відповідає прізвищу автора українською 

мовою) в форматі *doc. направити на е-адресу конференції pic_ac_conference@i.ua; 

  квитанцію про сплату оргвнеску залежно від форми участі та поданих матеріалів; 

  заповнений бланк заявки на участь у PIC AC 2015, що додається. 

Кошти (оргвнесок) надсилати поштовим переказом (Укрпошта) за адресою: 

Дубині Алісі Олегівні 

до запитання, 

м. Полтава 

36003 

(вказати призначення переказу «оргвнесок за участь в конференції», своє прізвище). 

Моб. тел. для довідок з питань оплати оргвнеску:. 

 

 

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ 

 

Самойлик Юлії Василівні 
Кафедра економіки підприємства 

Полтавська державна аграрна академія, 

вул. Сковороди 1/3, 

м. Полтава, 

36003 

Або на е-mail: pic_ac_conference@i.ua (крім рецензії на статтю, яку необхідно надіслати 

Укрпоштою на вказану адресу) 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 

 

(05322) 2-27-64, (066) 52 66 704 – Самойлик Юлія Василівна 
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КЛЮЧОВІ ДАТИ 

№ п/п Процес Період 

1 
Початок реєстрації та прийому заявок на участь, тез 

доповідей, статей до збірника 
07.09.2015 

2 Закінчення прийому матеріалів 20.10.2015 

3 

Розсилка розкладу роботи конференції та запрошень 

(обов’язково вказати у заявці про необхідність 

розсилки оригіналу запрошення) 

до 26.10.2015 

4 
Розсилка матеріалів учасникам, що обрали 

дистанційну участь 
до 15.11.2015 

5 
Розсилка друкованих збірників учасникам 

(за бажанням)  
до 15.12.2015 

6 
Закінчення прийому статей до збірника «Наукові 

праці Полтавської державної аграрної академії» 
30.11.2015 

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

29-30 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ 

Україна, 3603, м. Полтава, 1/3, ПДАА, навчальний корпус № 4 

Дата Час Захід 

2
9

.1
0

.2
0

1
5

 

09:00 – 10:00 Заїзд учасників, реєстрація 

10:00 – 11:30 Відкриття та пленарне засідання 

11:30 – 12:00 Кава-брейк 

12:00 – 13:30 Секційні засідання 

13:30 – 15:00 
Обідня перерва, ознайомлення з Полтавською 

державною аграрною академією 

15:00 – 16:30 Секційні засідання, дискусія 

16:30 – 18:00 Екскурсійна програма 

19:00. – 21:00  Вечір «У колі друзів» 

2
9

.1
0

.2
0

1
5

 

10:00 – 12:00 Секційні засідання 

12:00 – 12:30 Кава-брейк 

12:30 – 14:00 Секційні засідання 

14:00 – 15:00 Обідня перерва 

15:00 – 16:00 Пленарне засідання, закриття конференції 

16:00 Від’їзд учасників 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні 15 хвилин 

Доповідь на секційному засіданні 10 хвилин 

Виступи у дискусіях 5 хвилин 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. Текст тез доповідей, обсягом 2-5 сторінок, має бути розміщений на аркушах формату А 4, 

мати: 

  поля: верхнє, нижнє, праворуч, ліворуч – 2 см; 

  міжрядковий інтервал – 1,5; 

  шрифт Times New Roman, кегль – 14; 

  абзацний відступ 1,25 см. 

Список використаних джерел оформляється згідно вимог ВАК №63 від 26.01.2008. 

Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. 

Зображення має бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого 

зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве 

навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft 

Office редактор формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими 

окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з 

розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) 

ілюстрацій та таблиць по ширині 165 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій 

в альбомному форматі. 

2. Обов’язково вказується джерело запозиченого матеріалу.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

1. Усі заявлені вимоги до тез. 
2. Обсяг статті 10-20 сторінок (з анотаціями включно). 
3. Обов’язкові структурні елементи статті – див. зразок. 
4. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням) (див. 

зразок):  

  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями;  

  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття;  

  формулювання цілей статті (постановка завдання);  

  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів;  

  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку 
(Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1); 

  список використаних джерел; 
  анотації та ключові слова (російська – до 100 слів) та англійська не менше 250 слів). 

  До усіх статей додається рецензія доктора наук відповідного напряму (прізвище 
рецензента вказується в статті та друкується у збірнику). Обов’язково надіслати 
оригінал рецензії до оргкомітету! 

Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні 
правки без погодження з автором (авторами). 

Вартість публікації 40 грн за 1 сторінку статті. На кожну статтю видається один примірник 
збірника (вартість додаткового примірника 60 грн). 

 

pic_ac_conference@i.ua PIC AC 2015 pdaa.edu.ua 
 



 

PPIICC  AACC 
The international scientific-practical conference 

PROBLEMS OF INVESTMENTS AND INVESTMENT 

CLIMATE IN AGRICULTURAL COMPLEX 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
УДК 336.77.067:631 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Іванов І.І., д. е. н., доцент 

Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи 

Національного банку України 

 

Текст анотації українською мовою. (до 100 слів) 

Ключові слова: інноваційний розвиток, аграрний сектор економіки, інноваційна 

інфраструктура, агрохолдинг, агроконсорціум. 

 

Постановка проблеми. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Текст. Текст.... 

Постановка завдання. Текст. Текст.... 

Виклад основного матеріалу дослідження. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст...... 

Таблиця 1 

Назва таблиці 

Показник 
Роки   

2010 2011 2012 2013 2014 2015    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оптимістичний сценарій 

Обсяг залучених кредитів, усього          

У тому числі пільгових          

Продовж. табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Із загального обсягу кредитів: 

довгострокові          

короткострокові          

Висновки. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст... 

Список використаних джерел: 

1. Аранчій В.І. Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку 

аграрних підприємств / В. І. Аранчій, О. П. Зоря, І. І. Петренко // Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. – 2011. – № 4. – С. 120–124. 

……….. 

6. (не менше шести джерел) 

 



И.И. Иванов. Перспективы развития кредитования аграрных предприятий. В 

статье предложен механизм стабилизации и инновационного развития аграрного сектора 

экономики региона. Сделан вывод о необходимости создания интегрированных 

агропромышленных структур в крупных сельскохозяйственных районах для повышения 

эффективности агропромышленного производства. 

Ключевые слова: инновационное развитие, аграрный сектор экономики, агрохолдинг, 

агропромышленная компания, агроконсорциум.  

І.І. Іvanov. Investing human capital Agrarian Industrial Complex in transitive economy. 

This paper suggests the mechanism of stabilization and innovative development of agricultural 

sector in the region. Research shows that the goal of economic policy in the field of innovation 

development in the conditions of globalization is to create conductive environment for financial 

institutions and insurance companies which provide funding and insurance of credit risks associated 

with the services they deliver to agricultural enterprises. Poor adaptation and low innovation activity 

of agricultural enterprises, and the absence of systematic approach and branching of revenues from 

the introduction of innovative products, the lack of integrated applications of innovation products, 

inadequate economic mechanism of innovation processes management are prevent effective process 

of practical innovations development. In author’s opinion, the indicator of innovation activity of 

enterprises in the agricultural sector is the degree of innovation development in the respective 

industries. It is a well-known fact that today there are no favorable conditions for the promotion of 

innovative activities in agriculture, so it is necessary to eliminate the industrial, economic and other 

factors’ negative impact on the development of innovation in the agricultural sector. The model of 

organizational and economic mechanism of agricultural sector innovation development which 

incorporates the economic levers, state regulation measures, the regulatory method of financial 

support and indicative pricing, the factors of market infrastructure development, information and 

social stability, and ecological balance has been developed; the methods of staged assessing of 

agricultural enterprises effective resource reproduction and use potential have been specified; 

organizational and economic mechanisms of agricultural production innovation management 

towards uniting the priority innovation projects into related packages within the industry and 

regional programs of innovative products’ market development have been improved; the types and 

methods of innovative products use in the industrial sector, provasion of scientific support of 

innovation use in industrial and legal structures based on the market relations have been 

supplemented and expanded. Conclusion has been made about the need for integrated agro-

structures in large agricultural areas to improve agricultural production.  

Key words: innovation development, agricultural sector, agricultural technopolis, innovation 

infrastructure, agricultural holding. 

Рецензент – д.е.н., професор Плаксієнко В.Я. 
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