
 

                                                                                
  

Конференція 
«Збільшення прибутків в агробізнесі» 

29 жовтня 2019 

12.00-12:20 Реєстрація учасників. Ранкова кава Адреса: м. Київ, МВЦ, 1-й павільйон, вхід 
1А, конференц-зал №3 

12:20-12:30 Вітальне слово oрганізатора конференції, засновниці Sapienza.media Катерини Звєрєвої 

 I панель. Фінансові інструменти   
Модератори - Геннадій Борисичев, адвокат, правозахисник, Катерина Звєрєва, засновниця Sapienza.media 

12:30-12:45 
Інна Мєтєлєва, заступник міністра розвитку 
економіки, торгівлі і сільського господарства 
України 

Державна політика щодо розвитку 
агровиробництва 

12:50-13:05 
Тетяна Онищенко, адвокат, старший юрист 
практики земельного та аграрного права ЮФ 
TOTUM 

Як убезпечити себе від рейдерських 
захоплень в умовах відкриття ринку землі 

13:10-13:25 Ірина Головко, експерт з питань аграрного 
страхування, радник проекту "Агроріск" 

Індексне страхування: інноваційний продукт 
для українських аграріїв 

13:30-13:45 
Андрій Жуков, інвестиційний банкір, експерт 
ягідного ринку, власник компанії S.B. Frozen 
Foods 

Чому варто інвестувати в агросектор. 
Популярні сфери інвестування в 
агробізнесі. Інвестиційно привабливі ніші 

13:50-14:05 Юлія Курило, адвокат, експерт з міжнародного 
корпоративного права 

Залучення інвестицій в агрокомпанію: 
прикладні кейси від експерта 

14:10-14:25 Михайло Вініченко, технічний спеціаліст 
компанії TFM 

Економія змащувальних матеріалів як 
інструмент збільшення прибутку 
агрокомпанії. Практичний кейс 

14:30-14:50 Кава-брейк 

II панель. IT-рішення для агробізнесу 
Модератор – Катерина Дьяченко, співзасновниця премії «Вони годують Україну», PR-менеджер Rails Reactor 

14:55-15:10 Олександр Бородай, директор з розвитку 
бізнесу APS smart 

Робочий кейс. Система оптимізації 
закупівель – економія фінансів, ресурсів та 
часу 

15:15-15:30 Олег Клочко, співзасновник компанії Amohive 
Бджоляр зі смартфоном та сервіс 
запилення плодоовочевих культур як 
спосіб збільшення врожайності 

15:35-15:45 Пауза. Розіграш призів від Sapienza  
III панель.  Інструменти агромаркетингу 

Модератор – Геннадій Борисичев, адвокат, правозахисник 

15:50-16:05 Ольга Трофімцева,  екс в.о. міністра аграрної 
політики та продовольства України 

Збільшення прибутку агровиробників за 
рахунок створення ланцюжка доданої 
вартості 

16:10-16:25 Андрій Панкратов, консультант Продовольчої і 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО) 

Успішний експорт агропродукції: з чого 
почати і куди рухатись 

16:30-16:45 
Наталія Маєвська, виконавчий директор 
громадської спілки «Ukrainian Food Valley», 
консультант з агромаркетингу 

Екосистемна логіка ведення агробізнесу 

16:45-16:50 Заключне слово oрганізатора конференції 

ОРГАНІЗАТОР:  ЗА ПІДТРИМКИ: 


