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Міжнародну науково-практичну конференцію «Організаційно-

економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських 

територій» проведено в рамках ХХІІ Міжнародного науково-практичного 

форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій». 

Карантинні обмеження зумовили використання різних форм проведення 

конференції, оскільки було поєднано очну форму із дистанційною через 

платформу Zoom.  

Учасниками конференції були представники: 

- Краківського педагогічного університету (Л. Кюріні-Поплавські);  

- Національного технологічного інституту Аллахабада, Індія (Pankaj 

Srivastava); 

- Київського національного університету будівництва і архітектури (С. 

Петруха); 

- Національного лісотехнічного університету України (Н. Клим); 

- Національної металургійної академії (О. Божанова); 

- Полтавського державного аграрного університету (К. Пилипенко); 

- Інституту економіки промисловості НАН України (Н. Трушкіна); 

- Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних 

препаратів та кормових добавок (С. Темненко); 

- Волинського національного університету ім. Лесі Українки (Т. 

Шматковська); 

- Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового 

управління» (О. Гуденко, І. Демидьонок, М. Мальцев, О. Кушнерук, М. 

Тарасенко, К. Стахова, А. Мазур, Н. Алексеєва, О. Крупельницька); 

- Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Л. 

Балаш, Р. Содома); 

- Львівського державного університету внутрішніх справ (З. Живко); 



- викладачі фахових коледжів Львівського національного аграрного 

університету, науково-педагогічні працівники та аспіранти ЛНАУ. 

Під час роботи конференції заслухано 54 доповіді, присвячені питанням: 

удосконалення виробничого і трудового потенціалу, економічної 

ефективності та конкурентоспроможності функціонування аграрних 

підприємств; розвитку сільськогосподарської кооперації, дорадництва; 

формування національної стратегії розвитку агропромислового виробництва; 

розвитку агротуристичної сфери; покращення напрямів фінансово-

кредитного, обліково-аналітичного та організаційно-економічного механізмів 

діяльності сільськогосподарських підприємств; розвитку інноваційної 

діяльності суб’єктів господарювання аграрної сфери; удосконалення 

нормативно-правового регулювання функціонування організаційно-правових 

форм господарювання на селі; використання зарубіжного досвіду в питаннях 

впровадження мейнстрімної сільської та цифрової економіки; державної 

підтримки сільськогосподарських підприємств; кластеризації організації 

логістичної діяльності суб’єктів агропромислового комплексу. 

За результатами науково-практичної конференції прийнято ухвалу: 

 Розвивати кооперацію наукової діяльності закладів вищої освіти з 

науковими та науково-дослідними установами України та зарубіжжя з 

орієнтацією на інтеграцію в міжнародне наукове співтовариство. 

 Вважати пріоритетними наукові дослідження щодо вдосконалення 

організаційно-економічного механізму розвитку агропромислового 

комплексу і сільських територій, зорієнтованого на інноваційний розвиток 

суб’єктів АПК, використання можливостей сільськогосподарської кооперації 

та дорадництва.  

 Приділити більше уваги дослідженню процесів 

сільськогосподарського виробництва в умовах економічних змін, зумовлених 

пандемійними чинниками.  

 Пропозиції щодо покращення функціонування організаційно-

економічного механізму розвитку агропромислового комплексу і сільських 

територій направити Департаменту агропромислового розвитку Львівської 

обласної державної адміністрації з метою поширення серед зацікавлених осіб 

аграрної сфери. 



 Використати матеріали конференції в навчальному процесі, при 

плануванні наступних наукових заходів (міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференцій, практичних семінарів, круглих столів тощо) з 

проблематики соціально-економічного розвитку агропромислового 

комплексу і сільських територій.  


