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Освіта: 

2011 рік  - Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук на тему: «Відтворення в сільськогосподарських підприємствах: темпи, пропорції, 

ефективність» 

1997-2002 р.р. - Київський національний економічний університет, стаціонарне відділення. 

Спеціальність - «Менеджмент організацій». Спеціалізація – аграрний менеджмент. 

1991-1996 р.р. - Сумський державний педагогічний інститут, стаціонарне відділення. 

Фізико-математичний факультет. 

Стажування: 

2018 рік - ВР України/Посольство Великої Британії в Україні: «Підвищення спроможності 

Парламенту у сфері європейської інтеграції шляхом удосконалення якості законодавства 

та прискорення правового наближення на основі Угоди про асоціацію Україна-ЄС» 

2017 рік -  CIPE/ROH/CAE Effective Association Practices 

2017 рік - програма ФАО/ЮНИТАР: «Вступление в ВТО и последствия для сельского 

хозяйства в странах постсоветского периода» 

2016 рік - стажування за програмою MASHAV, Ізраїль. 

2007 рік  - Бюджетування підприємств: методологія та практичні технології. – ТОВ 

«Стратегічний партнер» 

2005 рік  - Стратегічне управління бізнесом, виробничо-економічне планування, 

управління роздрібним бізнесом: рух товару від виробництва до кінцевого споживача. - 

«Агентство психології бізнесу» 

Професійна діяльність: 

травень 2017 року – т.ч. Генеральний директор, ВГО «Українська аграрна конфедерація»,                                                                                              

- Доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва,  ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

- Заступник директора «Інституту агробізнесу КНЕУ імені Вадима Гетьмана»                                                                                                                      

2008 рік - голова правління ВАТ, птахофабрика агропромхолдингу (штат 550 чол.) 

2007 рік - заступник. голови правління / фінансовий директор ВАТ, птахофабрика 

агропромхолдингу                                                                                                                                     
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2004 рік - 2007 року - ЗАТ «Ельфа», директор з економіки 

2002 рік - 2003 року - ТОВ «Аско-експедиція», директор 

2001 рік - ТОВ «ТД« Провіант », генеральний директор. 

Досвід консультаційної роботи: 

2015 рік - консалтинговий проект з обґрунтування стратегії розвитку АПК України і 

моделей завершення земельної реформи. На замовлення Держгеокадастр України. 

2013 рік - ПрАТ «ПК Поділля» - діагностика системи менеджменту керуючої компанії і 

виробничих підрозділів (15 бізнес-юнітів) 

 2013 рік - ДП «Чайка» - розробка проекту по обґрунтуванню інвестиційної програми 

модернізації операційної системи (рослинництво, тваринництво, переробка і просування 

продукції під власною торговою маркою). 

 2012 рік - група «Агроком», РФ - консультант з економічних питань. Оцінка фінансово-

економічного стану, оцінка ринкової вартості бізнесу, аналіз і оцінка системи управління 

одного з підприємств групи, на замовлення інвестора. 

 2012 рік - консультант проекту для ТОВ «HarvEast Holding» спільно з експертами 

компанії BDO - розробка елементів системи внутрішнього контролю; системи мотивації 

персоналу на базі KPI. 

 2011 рік - ТОВ «Черешеньки», ПП «Смолянка-Агро» - розробка бізнес-планів з 

реконструкції та модернізації молочних комплексів. 

 2011 рік - ДП «Чайка» - провідний консультант з економічних питань. Оцінка фінансово-

економічного стану групи підприємств і системи управління. 

 2011 рік - група підприємств «Інсеко» - провідний консультант з економічних питань. 

Оцінка фінансово-економічного стану групи підприємств і системи управління на 

замовлення одного з основних кредиторів компанії (комерційний банк). 

 2009 - 2010 рік - НАК «Нафтогаз України» - Провідний консультант групи з розробки 

економетричної моделі імітації товарних і грошових потоків. Розробка програмного 

продукту, розробка методології та методики стратегічного управління, комплексу заходів 

щодо поліпшення стратегічного набору компанії. 

 2007 рік - ЗАТ «UN» (Російська Федерація, газовидобування) - Консультант робочої 

групи з розробки стратегії підприємства, корекції і удосконалення організаційної 

структури бізнесу, організаційної структури управління бізнесом. Розробка і впровадження 

системи стратегічного управління BSC, KPI. 

2006 рік - ТОВ «Ріпак» - Розробка та впровадження системи економіко-фінансового 

аналізу функціонування підприємства. Діагностика та моніторинг фінансового стану 

підприємства.  

Громадська діяльність: 

- член Громадських  рад при Держгеокадастрі, Державній податковій службі України,  

Держпродспоживслужбі, Антимонопольному комітеті; 

- помічник-консультант народного депутата України; 

- член робочих груп при Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та  

земельних відносин;  

- член робочих груп при Мінагрополітики, Мінекономіки України; 

- член робочої групи при Національній інвестиційній раді; 

- член Дорадчої групи України зі сталого розвитку і торгівлі при КМУ; 

- член ТК-170. 

                                                                                                Коваль Павло Васильович 

   .                                  


