З 1997 по 2000 роки Сергій Щербина працював на посаді директора представництва
Корпорації із сприяння фермерському рухові та агробізнесу в Україні ACDI/VOCA. Під
його керівництвом було втілено більше 50 проектів по створенню і розвитку малих та
середніх підприємств в агропромисловому комплексі України. У 2004 році отримав грант
Американського уряду для проведення наукових досліджень у США за Програмою імені
Фулбрайта в Університеті штату Вісконсін, Медісон. З 2007 по 2015 роки працював на
посаді доцента кафедри економічної політики Національної академії державного
управління при Президентові України, де викладав навчальні дисципліни: Статистичні
методи в державному управлінні, Конкурентна політика, Торговельна політика,
Макроекономічна політика, Економічний аналіз державної політики.
З 2016 року, працюючи експертом в Проекті ЄС «Підтримка впровадження Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС», приймає активну участь у підготовці аналітичних
документів у рамках проекту «Торгівля і сталий розвиток» та «Індустріальний
діалог» на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У
2017-2018 роках приймав участь у реалізації проекту USAID "Зміцнення потенціалу
галузевих асоціацій з метою аналізу політики саморегулювання у сфері безпек и та
якості аграрної продукції" як експерт з міжнародного досвіду, що виконувався ГО
«Аналітичний центр АСУ». З листопада 2017 по жовтень 2018 року працював над
реалізацією проекту «Як забезпечити продовольчу безпеку вразливих верств
населення в Україні: перспективи застосування адресної продовольчої допомоги як
необхідної альтернативи чинної політики» за підтримки Проекту «Громадська
синергія», що фінансується ЄС та виконується Міжнародним фондом
«Відродження». В результаті реалізації даного проекту було запропоновано механізм
та інструменти надання адресної продовольчої допомоги вразливим верства м
населення України.
Сфера професіональних інтересів Сергія Щербини охоплює механізми регуляторного
впливу держави на аграрний та сільський розвиток: інституціональні засади державного
регулювання аграрним сектором економіки, становлення та розвиток організаційноправових форм підприємницької діяльності в АПК України, державна політика щодо
підвищення якості агропродовольчої продукції, механізми формування ефективного
маркетингу та логістики в аграрному секторі економіки, інструменти аграрної політики
щодо зростання експортного потенціалу АПК України, забезпечення продовольчої безпеки
України та інструменти управління ризиками сільськогосподарського виробництва.

