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ееекккооонннооомммііікккиии»»»   

«««AAAgggrrriii---fffooooooddd   mmmaaarrrkkkeeettt   dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt   uuunnndddeeerrr   eeecccooonnnooommmyyy   ggglllooobbbaaallliiizzzaaatttiiiooonnn   

cccooonnndddiiitttiiiooonnnsss»»»   

Мета конференції 

Налагодження та поглиблення співпраці з науковцями та фахівцями аграрної сфери, 

розроблення та узагальнення пропозицій щодо підвищення ефективності господарської 

діяльності суб’єктів агропродовольчого ринку та його розвитку в умовах глобалізації 

економіки 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.   

 

31 березня 2020 р. 

м. Полтава, ПДАА 
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НА КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ ТАКІ СЕКЦІЇ 

1. Глобалізація та глокалізація: виклики для національної економіки та агропродовольчого 

ринку. 

2. Тенденції, механізми та виробничий потенціал розвитку агропродовольчого ринку. 

3. Управління розвитком агропродовольчого ринку. 

4. Інфраструктура агропродовольчого ринку: соціально-економічна, логістично-

маркетингова, фінансово-інвестиційна, інноваційна складові. 

 

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

Організаційний комітет конференції 

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

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

Волощук В.М. – Директор Інституту свинарства і АПВ НААН України, д.с.-г.н., професор 

Смислов С.Ю. – Заступник директора з наукової роботи Інституту свинарства і АПВ НААН 

України, к.с.-г.н., член.-кор. НААН України 

Горб О.О. – Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавської державної аграрної 

академії,  к.с.-г.н., доцент 

Галич О.А. – Директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та 

інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії, к.е.н., професор 

Макаренко П.М. – Завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

Полтавської державної аграрної академії, д.е.н., професор, член.-кор. НААН України 

Березіна Л.М. – Заступник завідувача, професор кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин Полтавської державної аграрної академії, д.е.н., професор 

Самойлик Ю.В. – Професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

Полтавської державної аграрної академії, д.е.н., доцент 

 

 

Умови участі 

до 31 березня 2020 року надіслати: 

 

- електронний варіант тез доповіді (назва файлу відповідає прізвищу автора українською 

мовою) в форматі doc. направити на вказану електронну адресу; 

- заявку на участь у конференції; 

- квитанцію по сплату оргвнеску (50 грн). Реквізити для оплати будуть надіслані після прийняття 

тез до збірника. 

Матеріали надсилати на електронну адресу: iuliia.samoilyk@gmail.com 
 

 

Самойлик Юлії Василівні, контактні телефони: +380665266704, тел. кафедри (0532) 56-98-24 
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Вимоги до оформлення тез 

Рукопис має бути виконаний у  форматі А4. Поля:– 2 см. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт 

Times New Roman, розмір (кегль – 14), абзац 1,25 см. Обсяг тез 2-5 повних сторінок (шаблон для 

оформлення тез додається). 

Планується формування електронного збірника тез конференції та програми конференції.  

 
 

Вартість розміщення тез в електронному збірнику становить 50 грн. Доктори наук 

розміщують матеріали безкоштовно! 
 

 

 

УВАГА 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, виконані з порушенням 

нормативних вимог до написання тез. Роботи, не представлені у встановлений термін, – не 

розглядаються. 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській  науково-практичній конференції 

«РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ» 

 

Категорія Характеристика 

ПІП  

E-mail  

Номер телефону  

Поштова адреса  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Організація/установа  

Назва доповіді  

Секція  

 

 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШІ МАТЕРІАЛИ! 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ! 

 

 



ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ І РОЗШИРЕННЯ 

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Макаренко П.М. д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, 

завідувач кафедри економіки підприємства, 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Міжнародна торгівля – перша форма становлення зовнішньо-

економічних зв’язків між національними державами [1, с. 45]. 

Показники, що характеризують ефективність вирощування ріпаку 

наведені в табл. 1.  

Таблиця 1 

Економічна ефективність вирощування ріпаку  

Показники 
Результат 

розрахунку 

Площа посіву, га 356 

Урожайність, ц/га 32,5 

Валовий збір, ц 11570 

Прогнозована ціна реалізації, грн/ц 690,0 

Виручка від реалізації, тис. грн 7983,3 

Повна собівартість, тис. грн 6625,8 

Повна собівартість 1 ц, грн 572,67 

Рівень урожайності,  

нижче якого вирощування культури збиткове, ц/га 
26,9 

Прибуток на 1 ц, грн 117,33 

Сукупний прибуток, тис. грн 1357,5 

Рівень рентабельності, % 17,0 

Джерело: авторські розрахунки 

 

З аналізу даних табл. 1 можна зробити висновок, що вирощування 

ріпаку є вигідним. 

Список використаних джерел 

1. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М., Кириленко І.Г. Економічна теорія 
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