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КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, президент Навчально-науково-
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економічних наук, професор 

ТУР’ЯНСЬКИ Олександр Володимирович, ректор Бєлгородського 
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КОПИЛОВА Катерина В’ячеславівна, заступник директора з наукової 
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СІНЧЕНКО Віктор Миколайович, заступник директора з наукової 

роботи  інституту біоенергетичних культур і  цукрових буряків НААН, 

академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, 

технологічне забезпечення агропромислового комплексу України»  

 

23 травня   Київ, Центральний офіс ННВК «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум» вівторок 

12.45-13.30 Зустріч іноземних учасників конференції в аеропорту 

Бориспіль 

13.30.14.30 Обід 

14.30-16.30 Зустріч з керівництвом НААН України і з засновниками 

Консорціуму з обговорення спільних науко-освітніх проектів 

16.30-18.00 Відвідування демонстраційних полів з сільськогосподар-

ськими культурами вітчизняної селекції та лікарськими 

рослинами науково-дослідницького господарства ІБК та ЦБ 

НААНУ Консорціуму (ДПДГ "Саливонківське")  

18.00-21.00 Заїзд учасників конференції 

 

24 травня  м. Вінниця, Вінницький національний аграрний 

університет навчальний корпус № 2 середа 

9.00-10.00 реєстрація учасників конференції (навчальний корпус № 2, хол 

1-го поверху) 

Виставка-продаж засобів органічного землеробства, 

мікродобрив, сучасних систем захисту рослин вітчизняного 

виробництва (навчальний корпус № 2, хол 1-го поверху) 

 

Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

Презентація-дегустація  м’ясної  та кисломолочної продукції 

виробництва переробних підприємств Вінниччини 

(навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

Ознайомлення з виставками(навчальний корпус № 2, хол 6-го 

поверху): 

· наукового доробку видатних вчених Консорціуму, 

академіків НААН України; 

· наукових розробок, видань викладачів та  науково-

технічної творчості молодих науковців, студентів 

Вінницького національного аграрного університету -  

засновника Консорціуму; 

          насіння сільськогосподарських культур власної селекції 

Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків 

НААН України - співзасновника Консорціуму       

          технологічного обладнання, заквасок та кисломолочної 

продукції Інституту продовольчих ресурсів НААН України -  

співзасновника Консорціуму 

  



    10.00-12.30 Пленарне засідання (навчальний корпус №2, 2-поверх, зала 

2220) 

12.30-13.00 Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

13.00-15.00 Продовження пленарного засідання (навчальний корпус №2, 

2-поверх, зала 2220) 

Вручення символів почесних професорів Вінницького 

національного аграрного університету 

15.00-15.30 Обід (столова навчального корпусу №3, 2-поверх) 

Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

15.30-17.00 Продовження пленарне засідання (навчальний корпус №2, 2-

поверх, зала 2220) 

15.30-17.00 Круглий стіл «Ринок землі і соціально-економічний 

розвиток села» (навчальний корпус №2, 2-поверх, велика 

конференц-зала) 

17.00-18.00 Вечеря 

 

25 травня Вінниця, Вінницький національний  аграрний 

університет  

навчальні корпуси № 1, 2 і 3 

четвер 

9.00-10.00 Ознайомлення з виставками(навчальний корпус № 2, хол 6-го 

поверху): 

· наукового доробку видатних вчених Консорціуму, 

академіків НААН України; 

· наукових розробок, видань викладачів та  науково-

технічної творчості молодих науковців, студентів 

Вінницького національного аграрного університету -  

засновника Консорціуму; 

          насіння сільськогосподарських культур власної селекції 

Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків 

НААН України  співзасновника Консорціуму       

          технологічного обладнання, заквасок та кисломолочної 

продукції Інституту продовольчих ресурсів НААН України -  

співзасновника Консорціуму       

     10.00-13.00 Секційні засідання: 

Секція №1 – Організаційно-економічні  та правові засади 

ефективного використання і охорони земель україни 

(навчальний корпус № 2, 2 поверх,зала № 2220) 

Секція №2 – Інформаційно-аналітичне та контрольне 

забезпечення управління розвитком земельних відносин в 

Україні: стан, проблеми, перспективи 

(навчальний корпус № 1, 2 поверх, зала № 1206) 

Секція №3 – Агроекологічна оцінка земель України: 

проблеми і перспективи  

( навчальний корпус № 2,4 поверх, зала № 2421) 

 



Секція №4 – Виробництво продукції тваринництва, 

рибництва та її  переробка в умовах розвитку земельних 

відносин  

(навчальний корпус № 3, 3 поверх,  зала № 3318) 

Секція №5 – Cучасні технічні засоби та енергоощадні 

технології АПК в умовах ринку землі  

(навчальний корпус № 2, 3 поверх, зала № 2319) 

13.00-14.00 Обід (столова навчального корпусу №3, 2-поверх) 

Кава-брейк (навчальний корпуси № 1,2,3) 

14.00-17.00 Продовження секційних засідань(навчальні корпуси №1,2,№3) 

17.00 – 18.00 Підведення підсумків конференції. Прийняття резолюції. 

Відїзд учасників конференції 

  



24 травня 2017 р. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

9:00 – 10:00 

(навчальний корпус № 2, 2 поверх, хол) 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

10:00 – 12:30 

(навчальний корпус № 2, 2 поверх, лекційна зала 2220) 

Відкриття пленарного засідання 

Вітальне слово 

10.00-10.15 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, академік НААН України, президент ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

 

10.15-10.25 

PETER BIELIK, Dr., prof.,  Rector of  Slovak University of Agriculture 

in Nitra, Slovak  Republic 

 

10.25-10.35 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, ректор Вінницького національного аграрного 

університету 

 

10.35-10.45 

JANA MOJZISOVA , Dr., Prof., Rector of  University of veterinary 

medicine and pharmacy in Košice,  Slovak Republic.  

 

10.45-10.55 

RUDOLF KROPIL , Dr., Prof.,  Rector of  Technical University in 

Zvolen,  Slovak  Republic  

 

10.55-11.05 

 «Інституційне забезпечення обігу землі сільськогосподарського 

призначення в умовах викликів транзитивної економіки» 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, академік НААН України, президент ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

 

11.05-11.15 

«ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ: ПОШУК УКРАЇНСЬКОЇ 

МОДЕЛІ» 

ЗАБОЛОТНИЙ Григорій Михайлович, кандидат 

сільськогосподарських наук, професор кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії, Народний депутат 

України 

 



11.15-11.25 

«ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ АПВ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ» 

АДАМЧУК Валерій Васильович, академік НААН, доктор технічних 

наук, професор, директор Національного наукового центру “Інститут 

механізації та електрифікації сільського господарства” Національної 

академії аграрних наук України 

 

11.25-11.35 

«Поліпшення якості ґрунтів шляхом вирощування 
біоенергетичних культур » 
РОЇК Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН України, перший віце-президент ННВК 
«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», директор 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 
України 

 

11.35-11.45 

«Пропагування насінництва вітчизняної селекції  у ННПЦ 

«Українське насінництво та розвиток біоенрегеетики» 

БРАНІЦЬКИЙ Юрій Юрійович, директор ДСС “Уладово-

люлинецька дослідно-селекційна станція”  

 

11.45-11.55 

«СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ 

АГРОІНЖЕНЕРІЇ» 

БУЛГАКОВ Володимимр Михайлович, академік НААН, доктор 

технічних наук, професор, кафедри механіки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

 

11.55-12.05 

«ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ 

ЛЕГЕНЕВОЇ ГЛИВИ У ПОЛЬЩІ» 

Marek SYVULSKYI, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the 

Department of Horticulture of Poznan University of Life Sciences 

(Poland) 

Kshyshtof SOBERALSKYI, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 

Head of the Department of Horticulture of  Poznan University of Life 

Sciences 

Louisa DAVIDOVICH, post- graduate student of the Department of 

Horticulture of  Poznan University of Life Sciences (Poland) 

Он-лайн увімкнення іноземних партнерів ННВК «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум» 

 

12.05-12.15 

«ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ У ФІНЛЯНДІЇ » 

Pulkinen PETTY,  Doctor of Sciences (PhD) of the Research Institute of 

Natural Resources of Finland (Finland) 

Он-лайн увімкнення іноземних партнерів ННВК «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум» 

 



12.15-12.25 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»  

Olexandr M. STRATAN, Doctor of Economic Sciences, Professor of the 

National Institute of Economic Research of the Academy of Sciences of 

Moldova (Moldova) 

Valerii S. DOGA, Doctor of Economic Sciences, Professor of the National 

Institute of Economic Research of the Academy of Sciences of Moldova 

(Moldova) 

 

12.25-12.30 

«СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА КАРОТИНОЇДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ» 

ЗАХАРЕНКО Микола Олександрович, доктор біологічних наук, 

професор, член кореспондент НААН України, завідувач кафедри 

гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

 

 

Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

13.00-15.00 

 

13.00-13.10 

«ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ МОЛОЧНОГО КОЗІВНИЦТВА В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН» 

КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького національного аграрного університету 

ПОСТЕРНАК Леонід Іванович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького національного аграрного університету 

ТРАЧУК Євген Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького національного аграрного університету 

 

13.10-13.15 

«Якість молочної  сировини за нормативами ЄС» 

ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, доктор с.-г. наук, професор, 

завідувач кафедри технології  виробництва і переробки продукції 

тваринництва Подільського державного аграрно-технічного 

університету 

13.15-13.20 

«ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА» 

ЦАРУК Людмила Леонідівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва 

Вінницького національного аграрного університету 



БЕРЕЖНЮК Наталя Анатоліївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва 

продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного 

університету 

ОГОРОДНІЧУК Галина Михайлівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва 

продуктів тваринництва  

Вінницького національного аграрного університету 

 

13.20-13.25 

«Особенности организации молочно-товарной фермы в условиях 

учебного заведения» 

Larisa G. KAISIN, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the State 

Agrarian University of Moldova. 

. Онлайн увімкнення іноземних партнерів ННВК «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум» 

 

13.25-13.30 

«ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

РОЗШИРЕННЯ ОБСЯГУ РОДЮЧИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ПЛОЩ» 

ПАЛАМАРЧУК Ігор Павлович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького 

національного аграрного університету 
 

13.30-13.35 

«СТАНДАРТИЗАЦІЯ ГРУНТІВ – ОСНОВА ВИРОБНИЦТВА 

ЯКІСНИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» 

НОВГОРОДСЬКА Надія Володимирівна, кандидат с.-г. наук, доцент 

кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького 

національного аграрного університету 
 

13.35-13.40 

«ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

ТВАРИННИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ» 

ПОВОЗНІКОВ Микола Гаврилович, доктор сільськогосподарських, 

професор кафедри конярства і бджільництва Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

ШЕВЧУК Тетяна Володимирівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та 

водних біоресурсів Вінницького національного аграрного 

університету 

СУХОВУХА Світлана Миколаївна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та 

водних біоресурсів Вінницького національного аграрного 

університету 

13.40-13.45 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

САДИГОВ Ельнур Мамед Огли, доктор економічних наук, професор. 

Професор кафедри банківської справи Азейбаржанського державного 

економічного університету 



13.45-13.50 

«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» 
ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького 
національного аграрного університету 
 

13.50-13.55 

«ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НА УМОВАХ ЕМФІТЕВЗИСУ: 
ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ» 
ІЩЕНКО Яна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького 
національного аграрного університету 
 

13.55-14.00 

«ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» 

ЗІНЧУК Тетяна Олексіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Житомирського національного агроекологічного університету 

КОВАЛЬЧУК Олександр Дмитрович, кандидат економічних наук, 

докторант кафедри менеджменту зовнішньої економічної діяльності 

Житомирського національного агроекологічного університету  

 

14.00-14.05 

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РИНКОВОГО 

ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД» 

ДАНКЕВИЧ Віталій Євгенійович, докторант, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Житомирського національного агроекологічного університету 

КУЦМУС Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, 

докторант, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності Житомирського національного агроекологічного 

університету 

 

14.05-14.10 

«ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 
ХОДАКІВСЬКА Ольга Василівна, доктор економічних наук, 
завідувач відділу земельних відносин Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки» 
 

14.10-14.15 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ» 

МЕЛЬНИЧУК Ольга Федорівна, доктор юридичних наук, доцент, 

декан факультету менеджменту та права Вінницького національного 

аграрного університету 

 

 

 

 



14.15-14.20 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

ПРОНЬКО Людмила Миколаївна кандидат економічних наук, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії Вінницького національного аграрного університету 
 

14.20-14.25 

«НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ 

УКРАЇНИ» 

КЛИМЧУК Олександр Васильович, кандидат сільськогосподарських  

наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного 

університету  
 

14.25-14.30 

«СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

ПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ АПК» 

ГОНТАРУК Ярослав Вікторович, асистент кафедри аграрного 

менеджменту Вінницького національного аграрного університету 
 

14.30-14.35 

«РОЛЬ СИСТЕМИ EXTENSION SERVICE В ДІЯЛЬНОСТІ 

АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ УНІВЕРСИТЕТІВ США І 

ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ». 

ПРУТСЬКА Олена Олексіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Вінницького національного аграрного університету 

Viacheslav L. SEREDA, PhD of Louisiana University (The United States 

of America) 

СЕРЕДА Леонід Павлович, к.т.н, проф. завідувач кафедри 

експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу 

Вінницького національного аграрного університету 

Он-лайн увімкнення іноземних партнерів ННВК «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум» 

 

14.35-14.40 

«ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР» 

БАНДУРА Валентина Миколаївна, кандидат технічних наук, 

професор кафедри процесів та обладнання  переробних і харчових 

виробництв ім. проф. П.С. Берника, декан факультету механізації 

сільського господарства Вінницького національного аграрного 

університету 

 

14.40-14.45 

«ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗЕВОМУ 

МАШИНОБУДУВАННІ» 

ВЕСЕЛОВСЬКА Наталя Ростиславівна, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва Вінницького національного 

аграрного університету 



14.45-14.50 

«ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ В 

ОВОЧІВНИЦТВІ» 

ГОЛЮК Юрій Всеволодович кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри  ботаніки, генетики та захисту рослин Вінницького 

національного аграрного університету 

 

14.50-14.55 

«ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ОВОЧЕВИХ 

РОСЛИН В УМОВАХ РІЗНОГО РІВНЯ ПРИРОДНОЇ 

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО» 

ЧЕРНЕЦЬКИЙ Василь Михайлович доктор сільськогосподарських 

наук, професор Вінницького національного аграрного університету 

 

14.55-15.00 

«ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ В УМОВАХ 

РИНКОВИХ ВІДНОСИН» 

ТКАЧУК Олександр Петрович кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

Вінницького національного аграрного університету 

 

 

Обід (столова навчального корпусу №3, 2-поверх) 

Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

15.30-17.00 
 

15.30-15.35 

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБУ СІВБИ 

ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН БУРЯКА ЦУКРОВОГО В 

УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО» 

ПОЛІЩУК Іван Семенович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

Вінницького національного аграрного університету 

 

15.35-15.40 

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО БОНІТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ФОНДУ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ» 

ЦИЦЮРА Ярослав Григорович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

Вінницького національного аграрного університету 

 

15.40-15.45 

«ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК 

ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН» 

РОССОХА Володимир Васильович, доктор економічних наук, 

головний науковий співробітник відділу проблем галузевого і 

територіального управління Науково Інститут аграрної економіки 

 



15.45-15.50 

«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ» 

ВДОВЕНКО Лариса Олександрівна доктор економічних наук, 

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Вінницького національного аграрного університету  

 

15.50-15.55 

«ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ 

ФАКТОРІВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ» 

КОЛЯДЕНКО Світлана Василівна доктор економічних наук, 

професор завідувач кафедри економічної кібернетики Вінницького 

національного аграрного університету  

 

15.55-16.00 

«ВИРОБНИЦТВО РІДКИХ БІОПАЛИВ У КОНТЕКСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

УКРАЇНИ» 

КІРЄЄВА Елеонора Андріївна, кандидат економічних наук,  доцент, 

завідувач кафедри економіки Вінницького національного аграрного 

університету  

 

16.00-16.05 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА» 

ГУЦАЛЕНКО Оксана Олександрівна кандидат економічних наук, 

доцент кафедри Бухгалтерського обліку Вінницького національного 

аграрного університету 

 

16.05-16.10 

«Обліково-інформаційна складова ефективного управління 

земельними ресурсами в Україні» 

БЕЗДУШНА Юлія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, 

заступник завідувача відділом методології обліку та аудиту 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», 

Директор Всеукраїнського Інституту права і оцінки 

 

16.10-16.15 

«Проблеми земельних відносини в період трансформаційних 

перетворень України»  

БОКОВЕЦЬ Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету 

 

16.15-16.20 

«Ефективне використання земельних ресурсів як напрям 

вирішення глобальної продовольчої проблеми» 

ВАРЛАМОВА Марія Леонідівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри міжнародного бізнесу і прикладної 

економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса 



16.20-16.25 

«Контроль як інструмент  управління розвитком земельних 

відносин в Україні: проблеми, перспективи» 
ДРАБАНІЧ Анна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів Вінницького фінансово-економічного університету 
 

16.25-16.30 

«Концепція державного управління земельними ресурсами в 

Україні» 
ПОЛІЩУК Наталя Володимирівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів Вінницького фінансово-економічного 
університету 
 

16.30-16.35 

Інтегрована звітність в управлінні земельними ресурсами 
ПРОДАНЧУК Михайло Андрійович, доктор економічних наук, 
доцент, провідний науковий співробітник відділу методології обліку 
та аудиту Національного наукового центру “Інститут аграрної 
економіки” 
 

16.35-16.40 

«Податково-облікові аспекти відображення суборендованих 

земель у платників єдиного податку IV групи» 
ЦАРУК Наталія  Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, декан факультету 
економіки, менеджменту та логістики, Відокремлений підрозділ 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
 

16.40-16.45 

«Масова оцінка земель сільськогосподарського призначення з 

урахуванням агроекологічних особливостей» 
КОШЕЛЬ Антон Олександрович, кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри геоінформатики і аерокосмічних 
досліджень Землі Національного університету біоресурсів і 
природокористування 
 

16.45-16.50 

«Організаційно-економічні засади ефективного використання й 

охорони ґрунтів України» 
КУЧЕР Анатолій Васильович., к.пед. наук, докторант ННЦ 
«Інститут аграрної економіки», ст. наук. спів. сектора економічних 
досліджень; член-кореспондент Академії економічних наук України 

КУЧЕР Олеся Юріївна,  доцент кафедри економіки підприємства 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва 
  

16.50-16.55 

«Effective use and protection of soil as a natural resource, in Europe» 
FECEROVA Maria, študent Slovenska Polnohospodarska Univerzita 
NITRA (Slovatskaya Republika) 

 

16.55-17.00 

«Кластерний підхід до виробництва та переробки продукції 

тваринництва в Центральному економічному регіоні» 
ЖУРБА Інна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри економічної теорії та банківської справи 
Черкаського державного технологічного університету 



25 травня 2017 р. 

 

РОБОТА СЕКЦІЙ 

10:00 – 13:00 

 

СЕКЦІЯ № 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ  ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 

(лекційна зала № 2220, навчальний корпус № 2, 2 поверх) 

 
Керівник: МЕЛЬНИЧУК Ольга Федорівна, доктор юридичних наук, професор 
кафедри права, декан факультету менеджменту та права Вінницького НАУ 

 

Заступник голови: ШАМАНСЬКА Олена Ігорівна, кандидат економічних 

наук, доцент, кафедри економіки, декан факультету економіки та 

підприємництва Вінницького НАУ 

 

Секретар: ГОЦУЛЯК Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри права Вінницького НАУ 

 

Секретар: САЛЬКОВА Ірина Юріївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки Вінницького НАУ 
 

10.00-10.10 

«Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного 
сільського господарства» 
ЦІХАНОВСЬКА Вікторія Михайлівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького 
НАУ 
 

10.10-10.20 

«Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції у 
Вінницькій області як основа виробництва біопалива» 
АЛЕСКЕРОВА Юлія Володимирівна., доктор економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Вінницького НАУ 
КРИЖАНОВСЬКА Н.П., аспірант факультету економіки та 
підприємництва Вінницького НАУ 
 

10.20-10.30 

«Стійкість продовольчої системи і продовольча безпека: 
проблеми та перспективи» 
ДАРМОГРАЙ Ольга Вікторівна, кандидат економічних наук,             
в.о. проректор з навчально-наукової роботи Вінницького НАУ 
 

10.30-10.40 

«Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку 
сільських територій» 
ГОЛОВНЯ Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького НАУ 
 

http://vsau.vin.ua/departs/index.php?id=196&t_id=574&mode=teacher


10.40-10.50 

«Розвиток орендно-земельних відносин у малих аграрних 
підприємствах» 
МАЗУР Катерина Василівна 
 

10.50-11.00 

«Система безпечності харчових продуктів як передумова 
експортоорієнтованого сільського господарства» 
СТАВСЬКА Юлія Вацлавівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-
ресторанної справи та туризму Вінницького НАУ 
 

11.00-11.10 

«Земля – основний фактор виробництва в агротуризмі» 

ТАБЕНСЬКА Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-

ресторанної справи та туризму Вінницького НАУ 

 

11.10-11.20 

«Регулятивна роль держави у розвитку аграрного ринку в 

умовах глобалізації економіки» 

ПРИЛУЦЬКИЙ Анатолій Михайлович, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького 

НАУ 

 

11.20-11.30 

«Тенденції розвитку сучасного екологічного маркетингу» 

ЛЕВЧЕНКО Ольга Олександрівна, аспірант 

 кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-

ресторанної справи та туризму Вінницького НАУ 

 

11.30-11.40 

«Моделі розвитку земельних відносин в аграрній економіці 

України» 

МАЗУР Анатолій Григорович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри аграрного менеджменту Вінницького 

НАУ 

 

11.40-14.50 

«Кооперація на селі: земельний аспект» 

КУБАЙ Оксана Григорівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аграрного менеджменту Вінницького НАУ 

 

11.50-12.00 

«Перспективні напрями реструктуризації аграрних 

підприємств в умовах проведення земельної реформи» 

ГОНТАРУК Ярослав Вікторович, асистент кафедри аграрного 

менеджменту Вінницького НАУ 

 

12.00-12.10 

«Раціональне використання земельних ресурсів та їх 

екологічна складова» 

ГЕРМАНЮК Наталія Володимирівна, старший викладач 

кафедри аграрного менеджменту Вінницького НАУ 



12.10-12.20 

«Теоретичні та практичні засади формування ринку овочевої 

продукції в Україні» 

ЛОГОША Роман Васильович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри аграрного менеджменту Вінницького НАУ 

 

12.20-12.25 

«Передумови створення Вінницького 
сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 
роки)» 
ЛЕВЧУК Костянтин Іванович, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії України та філософії 
Вінницького НАУ 
 

12.25-12.30 

«Аграрна реформа 1861 р. та її наслідки для економічного 
розвитку України» 
БОГАТЧУК Світлана Степанівна, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії України та філософії Вінницького НАУ 
 

12.30-12.35 

«Використання зарубіжного досвіду при формуванні 
організованого ринку земель в Україні» 
ФУРМАН Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри адміністративного менеджменту та 
альтернативних джерел енергії Вінницького НАУ 

12.35-12.40 

«Проблеми та перспективи здійснення земельної реформи в 
аграрній економіці» 
КОЛЕСНИК Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри адміністративного менеджменту та 
альтернативних джерел енергії Вінницького НАУ 
 

12.40-12.45 

«Проведення розрахунку ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств Вінницької області» 
МАЙДАНИК Ірина Сергіївна, асистент кафедри 
адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 
Вінницького НАУ 
 

12.45-12.50 

«Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід 
США» 
ПРИШЛЯК Наталя Вікторівна, кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та 
альтернативних джерел енергії Вінницького НАУ 
 

12.50-12.55 
«Особливості організації бухгалтерського обліку землі» 
МУДРИК Юлія Миколаївна, асистент кафедри адміністративного 
менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького НАУ 

12.55-13.00 

«Регулювання земельних відносин і сільському господарстві» 

ЧОРНОПИЩУК Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького НАУ 



Обід (столова навчального корпусу №3, 2-поверх) 

Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

 

ПРОДОВЖЕННЯ СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ 

14.00-17.00 

 

14.00-14.05 

«Ринок землі: сутність та функції» 

ТОДОСІЙЧУК Володимир Леонідович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії Вінницького НАУ 

 

14.05-14.10 

«Механізм регулювання земельних відносин в умовах розвитку 

цукробурякової галузі» 

ОНИЩУК Юлія Вікторівна, кандидат економічних наук, асистент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії Вінницького НАУ 

 

14.10-14.15 

«Виробництво біопалива як функціональна складова 

економічного забезпечення агропромислового комплексу 

України» 

СЕМЧУК Ірина Антонівна, асистент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького НАУ 

 

14.15-14.20 

«Світовий досвід поводження з побутовими відходами» 

БЕРЕЗЮК Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії Вінницького НАУ 

 

14.20-14.25 

«Проблематика розвитку земельних відносин в аграрній 
економіці» 
САМБОРСЬКА Оксана Юріївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 
енергії Вінницького НАУ 
 

14.25-14.30 

«Прогнозування ринкових цін на землі» 
ЗУБАР Іван Валерійович, асистент кафедри адміністративного 
менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького НАУ 
 

14.30-14.35 

«Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення» 
ОВЕРКОВСЬКА Тетяна Костянтинівна, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри права Вінницького НАУ 
 

14.35-14.40 

«Юридична відповідальність за порушення земельного 
законодавства» 
КАВУН Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, завідувач 
кафедри права Вінницького НАУ 



14.40-14.45 

«Правове регулювання відшкодування втрат 
сільськогосподарського виробництва» 
МЕЛЬНИЧУК Максим Олегович, кандидат юридичних наук, 
старший викладач кафедри права Вінницького НАУ 
 

14.45-14.50 

«Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції у 

Вінницькій області як основа виробництва біопалива» 

АЛЕСКЕРОВА Ю.В., доктор економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Вінницького НАУ 

КРИЖАНОВСЬКА Н.П., аспірант факультету економіки та 

підприємництва Вінницького НАУ 
 

14.50-14.55 

«Екологізація – концептуальна основа доктрини економічної 

безпеки у сфері земельних відносин» 

ПОЛЬОВА Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького 

НАУ  

 

14.55-15.00 

«See-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації  

Ґрунту, підземних та поверхневих вод України» 

БУРЄННІКОВА Наталія Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри моделювання та інформаційних 

технологій в економіці Вінницького НАУ 

ЯРМОЛЕНКО Віктор Олексійович, доктор фізико-математичних 

наук, професор МКА 

 

15.00-15.05 

«Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК» 

ПОТАПОВА Надія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці 

Вінницького національного аграрного університету 

 

15.05-15.10 

«Земельні ресурси України: ефект “прокляття ресурсів”» 

ПРЯМУХІНА Наталія Валентинівна, доктор економічних наук, 

професор кафедри економіки Вінницького національного аграрного 

університету 

МОКРІЙ Ольга Геннадіївна, аспірант Черкаського державного 

технологічного університету 

 

15.10-15.15 

«Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в 

аграрному секторі України» 

УШКАЛЕНКО Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в 

економіці Вінницького національного аграрного університету 

ДМИТРІВ Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики Тернопільського  

національного технічного університету імені Івана Пулюя  



15.15-15.20 

«Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в 

умовах ринку землі» 

АМОНС Сергій Едуардович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри економіки Вінницького національного аграрного 

університету  

 

15.20-15.25 

«Сільські території як основа функціонування трудового 

потенціалу села і аграрного сектора економіки» 

ПОПОВИЧ Василь Вікторович, доктор економічних наук, професор 

Одеського державного аграрного університету 

ДОБРЯНСЬКА Наталя Анатоліївна, доктор економічних наук, 

професор Одеського національного політехнічного університету 

 

15.25-15.30 

 «Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 

в сучасних умовах земельних відносин» 

БУРЛАКА Неля Іванівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки Вінницького національного аграрного 

університету 

 

15.30-15.35 

«Державне регулювання земельних відносин в умовах 

глобалізації» 

ДЮК Анна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки Вінницького національного аграрного університету 

 

15.35-15.40 

«Інституціональний підхід у трансформації земельних відносин» 

КОЛЯДЕНКО Дмитро Леонідович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки Вінницького національного аграрного 

університету 

 

15.40-15.45 

«Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК» 

КАЧУРОВСЬКИЙ Сергій Вікторович, асистент кафедри 

моделювання та інформаційних технологій в економіці Вінницького 

національного аграрного університету 

 

15.45-15.50 

«Місце органічного сільського господарства в соціоекономічній 
системі  ХХІ століття» 
АНДРУСЕНКО Надія Володимирівна, аспірант Вінницького 
національного аграрного університету 
 

15.50-15.55 

«Economic motives of raw materials control on oil and fat industry 
enterprises» 
БЕСКУПСЬКА Олена Володимирівна, аспірант Вінницького 
національного аграрного університету 
 
 



15.55-16.00 

«Використання геоінформаційних систем для моніторингу 
земельних ресурсів» 
ЮРЧУК Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економічної кібернетики Вінницького національного 
аграрного університету 
 

16.00-16.05 

«Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами 
сільськогосподарського призначення» 
БАХАРЄВА Ярослава Василівна, асистент кафедри економічної 
кібернетики Вінницького національного аграрного університету 
 

16.05-16.10 

«Українські землі – природний потенціал забезпечення 
виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської 
продукції»  
ШУТКЕВИЧ Світлана Петрівна, аспірант кафедри економічної 
кібернетики Вінницького національного аграрного університету 
 

16.10-16.15 

«Організаційно-економічний потенціал розвитку 
сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах розвитку 
земельних відносин» 
ПЛОДНІК Мар'яна Валеріївна, аспірант кафедри економіки 
Вінницького національного аграрного університету 
 

16.15-16.20 

 «Особливості застосування балансових моделей в економіко-
математичному моделюванні сільськогосподарської галузі» 
БУРДЕЙНА Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри математики, фізики та комп`ютерних технологій 
Вінницького національного аграрного університету 
 

16.20-16.25 

«Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку 
аграрної сфери» 
МЕЛЬНИЧУК Аліна Борисівна, аспірант Вінницького 
національного аграрного університету 
 

16.25-16.30 

«Україна - визнана частина глобального зернового ринку як 
зерно виробник та експортер» 
СУШКО Катерина Дмитрівна, аспірант Вінницького 
національного аграрного університету 
 

16.30-16.35 

«Вплив євроінтеграційних процесів на конкурентоспроможність 

продукції тваринницької галузі» 

ПАВЛЮК Микола Миколайович, аспірант Вінницького 

національного аграрного університету 
 

16.35-16.40 

«Еколого-економічні засади моніторингу використання 

земельних ресурсів» 

ЯНЧУК Володимир Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Вінницького національного аграрного університету 



16.40-16.45 

«Побудова системи портфельного управління інноваційно-

інвестиційною привабливістю сільськогосподарських 

підприємств» 

БОНДАР Марина Олександрівна, аспірант Вінницького 

національного аграрного університету 

 

16.45-16.50 

«Біоенергетичний потенціал аграрного сектора та його вплив на 

економічний розвиток України» 

БАБИНА Ольга Миколаївна, аспірант кафедри адміністративного 

менеджменту альтернативних джерел енергії Вінницького 

національного аграрного університету 

 

16.50-16.55 

«Динаміка світових цін на молоко та фактори, що впливають на 

них» 

ІВАНИШЕН Костянтин Володимирович, викладач Барського 

коледжу транспорту та будівництва 

 

16.55-17.00 

«Зелений бізнес - один з варіантів ефективного економічного 

використання земель України» 

КОЗАК Катерина Василівна аспірант кафедри адміністративного 

менеджменту альтернативних джерел енергії Вінницького 

національного аграрного університету 

  



СЕКЦІЯ № 2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНТРОЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

(лекційна зала № 1206, навчальний корпус № 1, 2 поверх) 
 
Керівник: ТОМЧУК Олеся Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку, декан факультету обліку та аудиту 
Вінницького НАУ 
 
Заступник голови: ЛЕПЕТАН Інна Михайлівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри бухгалтерського обліку, заступник декана факультету обліку та 
аудиту Вінницького НАУ 
 
Секретар: ЗДИРКО Наталія Григорівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри аудиту та державного контролю Вінницького НАУ 

 

10.00-10.10 

«Завдання бухгалтерського обліку в сфері земельних відносин» 
БУРКО Катерина Володимирівна, асистент кафедри бухгалтерського 
обліку Вінницького НАУ 
 

10.10-10.20 

«Значення професії аналітика у сфері земельних відносин» 
ГЛАЗКО Наталя Дмитрівна, асистент кафедри аналізу та 
статистики Вінницького НАУ 
 

10.20-10.30 

«Особливості організації обліку операцій з інвестиційною 
нерухомістю 
ГУДЗЕНКО Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
Вінницького НАУ 
 

10.30-10.40 

«Державний аудит землі – проблеми, особливості та наслідки» 
ГУЦАЛЕНКО Любов Василівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю 
Вінницького НАУ 
 

10.40-10.50 

«Охорона земель сільськогосподарського призначення: державна 

підтримка та контроль» 

ЗДИРКО Наталія Григорівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аудиту та державного контролю Вінницького НАУ 

 

10.50-11.00 

«Облік земельних ділянок розпорядників бюджетних коштів» 

КИТАЙЧУК Тетяна Геннадіївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

Вінницького НАУ 

 

 



11.00-11.10 

«Особливості обліку земель сільськогосподарського 

призначення» 

КОВАЛЬ Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку Вінницького НАУ 

 

11.10-11.20 

«Особливості відображення в обліку земельних ділянок у 

фермерських господарствах» 

КОВАЛЬ Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького 

НАУ 

 

11.20-11.30 

«Організаційно-технологічні особливості підприємств цукрової 
галузі та їх вплив на побудову обліку і контролю невиробничих 
витрат» 
КОЗАЧЕНКО Анна Юріївна, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри аудиту та державного контролю Вінницького НАУ 
 

11.30-11.40 

«Основи фінансово-економічної діагностики розвитку та безпеки 
функціонування сільськогосподарських підприємств: 
інформаційно-аналітичне забезпечення» 
КОРПАНЮК Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, 
доцент  кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
Вінницького НАУ 
 

11.40-11.50 

«Формування концепції стратегічного управління витратами 
сільськогосподарських підприємств» 
ЛЕПЕТАН Інна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку, заступник декана факультету обліку 
та аудиту Вінницького НАУ 
 

11.50-12.00 

«Амортизація необоротних активів в умовах ринку землі» 
ЛЮБАР Оксана Олександрівна,кандидат економічних наук, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку Вінницького НАУ 
 

12.00-12.10 

«Особливості оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників» 
МАРАХОВСЬКА Тетяна Михайлівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
Вінницького НАУ 
 

12.10-12.20 

«Зарубіжна практика оцінки земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення» 
МАРЧУК Ульяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького 
НАУ 
 
 



12.20-12.30 

«Стан та перспективи виробництва зерна в Україні в умовах 
розвитку земельних відносин» 
МАТЕРИНСЬКА Ольга Андріївна, кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри аналізу та статистики Вінницького НАУ 
 

12.30-12.40 

«Національні особливості та світові тенденції розрахунків по 
заробітній платі в сільському господарстві» 
МАШЕВСЬКА Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри обліку та 
оподаткування в галузях економіки Вінницького НАУ 
 

12.40-12.50 

«Земля як об'єкт інвестицій: аналітичне обґрунтування» 
МИХАЛЬЧИШИНА Лариса Гаврилівна, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького 
НАУ 
 

12.50-13.00 

«Управлінський аналіз в системі управління земельними 
ресурсами» 
МУЛИК Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри аналізу та статистики Вінницького НАУ 
 

 

Обід (столова навчального корпусу №3, 2-поверх) 

Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

 

ПРОДОВЖЕННЯ СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ 

14.00-17.00 
 

14.00-14.10 

«Аналіз виробництва молока в Україні: стан та перспективи» 
ПЕТРИЧЕНКО Олександр Анатолійович, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри аналізу та статистики Вінницького НАУ 
 

14.10-14.20 

«Облікове забезпечення розрахунків за спрощеною системою 
оподаткування аграріїв» 
ПЛАХТІЙ Тетяна Федорівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького 
НАУ 
 

14.20-14.30 

«Оперативний аналіз технологічного процесу агровиробництва» 
ПЛЬОНСАК Олександр Леонідович, асистент кафедри аналізу та 
статистики Вінницького НАУ 
 

14.30-14.40 

«Земельні ділянки як об’єкт обліку» 
ПОДОЛЯНЧУК Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях 
економіки Вінницького НАУ 
 



14.40-14.50 

«Завдання інформаційного забезпечення  розвитку земельних 
відносин на різних рівнях управління аграрної галузі» 
ПРАВДЮК Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри обліку та оподаткування в галузях 
економіки Вінницького НАУ 
 

14.50-15.00 

«Аналітичний аспект інфраструктурного забезпечення аграрного 
виробництва через призму земельних відносин» 
ПРУТСЬКА Тетяна Юріївна, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького НАУ 
 

15.00-15.10 

«Управління розвитком земельних відносин в аграрній сфері: 
погляд аналітика» 
СКАКУН Ліана Анатоліївна, асистент кафедри аналізу та 
статистики Вінницького НАУ 
 

15.10-15.20 

«Інформаційне забезпечення та територіальне сегментування 
переробних підприємств Вінницької області» 
СУСІДЕНКО Юлія Валентинівна, кандидат економічних наук, 
доцент  кафедри аудиту та державного контролю Вінницького НАУ 
 

15.20-15.30 

«Проблеми та перспективи розвитку оренди землі: аналітичний 
аспект» 
ТОМАШУК Інна Вікторівна, асистент кафедри аналізу та 
статистики Вінницького НАУ 
 

15.30-15.40 

«Аналітична оцінка земельних ресурсів: система інформаційного 
забезпечення» 
ТОМЧУК Олена Феліксівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри аналізу та статистики Вінницького НАУ 
 

15.40-15.50 

«Аналітична оцінка використання земельних ресурсів у 
фермерських господарствах Вінницької області» 
ТОМЧУК Олеся Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку, декан факультету обліку та аудиту 
Вінницького НАУ 
 

15.50-16.00 

«Аудиторське обслуговування аграрних підприємств України в 
умовах розвитку земельних відносин» 
ФАБІЯНСЬКА Вікторія Юхимівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького НАУ 
 

16.00-16.10 

«Проблеми справляння земельних рентних податків в 
сільськогосподарських підприємств: аналітична оцінка» 
ФЕДОРИШИНА Лідія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри аналізу та статистики Вінницького НАУ 
 



16.10-16.20 

«Сучасний підхід до системи управління сільськогосподарськими 
підприємствами та можливість його використання в обліковому 
процесі » 
ФОСТОЛОВИЧ Валентина Анатоліївна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри обліку та оподаткування 
в галузях економіки Вінницького НАУ 

16.20-16.30 

«Актуальні проблеми справляння податків у сільгоспвиробників: 
аналітичний аспект» 
ЧУДАК Ліна Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри аудиту та державного контролю Вінницького НАУ 
 

16.30-16.40 

«Необхідність структурного перетворення вітчизняних 
державних органів з протидії фіскальним злочинам» 
ШЕВЧУК Олена Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри аудиту та державного контролю Вінницького НАУ 
 

16.40-16.50 

«Облікове забезпечення нерухомості підприємства в умовах 
використання земель сільськогосподарського призначення» 
ЯРЕМЧУК Наталя Федорівна, кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького НАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ № 3. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПКТИВИ 

(лекційна зала № 2421, навчальний корпус № 2, 4 поверх) 

 

Керівник: ДІДУР Ігор Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 

Заступник голови: ТКАЧУК Олександр Петрович,  кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища Вінницького НАУ 

 

Секретар: МАЗУР Олександр Васильович,  кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

Вінницького НАУ 

 

10.00-10.10 

«Удосконалення елементів технології вирощування нуту в 
умовах Лісостепу Правобережного» 
ДІДУР Ігор Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан 
агрономічного факультету Вінницького НАУ 
 

10.10-10.20 

«Особливості формування врожаю овочевих рослин в умовах 
різного рівня природної водозабезпеченості в Лісостепу 
Правобережному»  
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Василь Михайлович, доктор 
сільськогосподарських наук, професор кафедри садово-паркового 
господарства, садівництва і виноградарства Вінницького НАУ 
 

10.20-10.30 

«Ефективність вирощування буряків цукрових за звуженими 
міжряддями в умовах Лісостепу Правобережного» 
ПОЛІЩУК Іван Семенович, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва, селекції та 
біоенергетичних культур Вінницького НАУ 
МАЦЬКО Олег Юрійович, аспірант агрономічного факультету 
Вінницького НАУ 
 

10.30-10.40 

«Відновлення родючості ґрунтів в умовах ринкових відносин» 
ТКАЧУК Олександр Петрович, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища Вінницького НАУ 
 

10.40-10.50 

«Відмінності сортів квасолі звичайної за ознаками 
технологічності та продуктивності» 
МАЗУР Олександр Васильович, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних 
культур Вінницького НАУ 
 



10.50-11.00 

«Сучасні підходи до бонітування земельного фонду у системі 
формування ринку землі» 
ЦИЦЮРА Ярослав Григорович, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 
Вінницького НАУ 
 

11.00-11.10 

«Вдосконалення моделей щодо пошкодження ожеледдю лісових 
насаджень» 
КРАВЧУК Галина Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища 
Вінницького НАУ 
 

11.10-11.20 

«Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо 
створення екологічної мережі» 
МУДРАК Галина Василівна, кандидат географічних наук, доцент 
кафедри екології та охорони навколишнього середовища 
Вінницького НАУ 
 

11.20-11.30 

«Контроль чисельності основних шкідників і хвороб 
яблуневого саду» 
ПІНЧУК Наталя Володимирівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 
захисту рослин Вінницького НАУ 
 

11.30-11.40 

«Вплив стимулятора росту вимпел на урожайність капусти 
білоголової» 
ОКРУШКО Світлана Євгеніївна, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин 
Вінницького НАУ 
 

11.40-11.50 

«Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом полі 
функціональної дії на урожайність люцерни» 
КОВАЛЕНКО Тетяна Мефодіївна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 
захисту рослин Вінницького НАУ 
 

11.50-12.00 

«Облік  земельних ділянок розпорядників бюджетних коштів» 
КИТАЙЧУК Тетяна Геннадіївна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
Вінницького НАУ 
 

12.00-12.10 

«Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку 
аграрної сфери» 
МЕЛЬНИЧУК Аліна Борисівна, асистент кафедри економічної 
кібернетики Вінницького НАУ; 
 
 



12.10-12.20 

«Вплив обробітку ґрунту та удобрення на урожайність пшениці 
озимої в умовах Правобережного Лісостепу України» 
ПЕЛЕХ Людмила Вікторівна, кандидат сільськогосподарських 
наук, старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та 
агрохімії Вінницького НАУ 
 

12.20-12.30 

«Вплив технологічних прийомів вирощування гороху 
посівного на забезпеченість ґрунту азотом» 
ТЕЛЕКАЛО Наталія Валеріївна, кандидат сільськогосподарських 
наук, старший викладач кафедри рослинництва, селекції та 
біоенергетичних культур Вінницького НАУ 
 

12.30-12.40 

«Структура рельєфу ґрунтового покриву Вінниччини як 

чинник інтенсивності ерозійних процесів» 

БРОННІКОВА Ліна Феодосіївна, старший викладач кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Вінницького НАУ; 

 

12.40-12.50 

«Стійкість самозапильних ліній кукурудзи до основних хвороб 

та шкідників Правобережного Лісостепу України» 

КОЛІСНИК Олег Миколайович, асистент кафедри ботаніки, 

генетики та захисту рослин Вінницького НАУ 

 

 

12.50-13.00 

«Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного 

потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та 

системи удобрення» 

МАЦЕРА Ольга Олегівна, асистент кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії Вінницького НАУ 

 

 

Обід (столова навчального корпусу №3, 2-поверх) 

Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

 

ПРОДОВЖЕННЯ СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ 

14.00-17.00 

 

14.00-14.10 

«Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних 

добрив під зернові культури у Вінницькій області» 

ЯКОВЕЦЬ Людмила Анатоліївна, асистент кафедри ботаніки, 

генетики та захисту рослин Вінницького НАУ 

 



14.10-14.20 

«Вплив технологічних прийомів вирощування на формування 

якісних показників зерна кукурудзи» 

ШЕВЧЕНКО Наталія Василівна, асистент кафедри 

рослинництва, селекції та біоенергетичних культур Вінницького 

НАУ 
 

14.20-14.30 

«Вплив елементів технології вирощування на продуктивність 

люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного» 

БЛАХ Марина Вікторівна, аспірант агрономічного факультету 

Вінницького НАУ 

 

14.30-14.40 

«Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель 

екологічним вимогам спеціальних сировинних зон» 

ВДОВИЧЕНКО Ірина Петрівна, аспірант агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 

14.40-14.50 

«Характеристика та застосування сорбуючих речовин в 

птахівництві в умовах техногенного пресингу» 

ВОЙТКО Олена Сергіївна, асистент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища Вінницького НАУ 

 

14.50-15.00 

«Метод оцінки дендрологічної інвазії з боку омели білої 

(viscumalbuml.) та можливості  його використання» 

ГНАТЮК Олександр Миколайович, аспірант агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 

15.00-15.10 

«Вплив сільськогосподарських токсикантів на 

агроекологічний стан ґрунту» 

ЗАЙЦЕВА Тетяна Миколаївна, аспірант агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 

15.10-15.20 

«Вплив інокуляції насіння на симбіотичну продуктивність 

гороху в умовах Лісостепу Правобережного» 

ЗАХАРЧУК Вадим Васильович, аспірант агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 

15.20-15.30 

«Результати моніторингу водоймищ України з 

використанням даних супутників на предмет виявлення 

суцільних популяцій водяного горіха trapanatans l.» 

КОСТИШИНА Наталя Анатоліївна, аспірант агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 



15.30-15.40 

«Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на густоту 

стояння та висоту рослин нуту» 

ТЕМЧЕНКО Мирослава Олексіївна, аспірант агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 

15.40-15.50 

«Відмінності сортів квасолі звичайної за ознаками 

технологічності та продуктивності» 

РОЇК Микола Васильович, аспірант агрономічного факультету 

Вінницького НАУ 

РИБОНЬКА Валерія  Валеріївна, асистент кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища Вінницького НАУ 

 

15.50-16.00 

«Оцінка вихідного матеріалу для селекції квасолі звичайної 

на ранньостиглість та урожайність» 

ПОРОХОВНИК Іванна Іванівна, аспірант агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 

16.00-16.10 

«Ефективність вирощування та використання лікарських 

рослин в сучасних екологічних умовах довкілля» 

НАСТОЯЩА Алла Михайлівна, асистент кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища Вінницького НАУ 

16.10-16.20 

«Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за 

господарсько-цінними ознаками» 

МАЗУР Олена Василівна, аспірант агрономічного факультету 

Вінницького НАУ 

 

16.20-16.25 

«Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових 

шкідників хвойних порід дерев в межах Житомирської і 

Вінницької областей та їх динаміка» 

ЛОГІНОВА Світлана Олександрівна, аспірант агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 

16.25-16.30 

«Особливості технології вирощування квасолі овочевої 

(цукрової) на біб-лопатку» 

ЛИТВИНЮК Галина Володимирівна, аспірант агрономічного 

факультету Вінницького НАУ 

 

16.30-16.35 

«Особливості формування показників фотосинтетичної 

продуктивності квасолі звичайної в залежності від 

передпосівної обробки насіння» 

КРАЄВСЬКА Любов Сергіївна, асистент кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища Вінницького НАУ 

 



16.35-16.40 

«Врожайність та якісні показники продукції кабачка залежно 

від сорту та стимулятора росту рослин в умовах лісостепу 

правобережного» 

ПАЛАМАРЧУК Інна Іванівна, доцент кафедри садово-паркового 

господарства, садівництва і виноградарства Вінницького НАУ 

16.40-16.45 

«Удосконалення елементів вегетативного розмноження 

самшиту вічнозеленого (buxus sempervirens l.) Методом 

живцювання в умовах закритого ґрунту» 

ЦИГАНСЬКА Олена Іванівна, асистент кафедри садово-

паркового господарства, садівництва і виноградарства 

Вінницького НАУ 

16.45-16.50 

«Удосконалення елементів вегетативного розмноження 

самшиту вічнозеленого (buxus sempervirens l.) Методом 

живцювання в умовах закритого ґрунту» 

ЦИГАНСЬКИЙ В’ячеслав Іванович старший викладач кафедри 

рослинництва, селекції та біоенергетичних культур Вінницького 

НАУ 

 

16.50-16.55 

«Удосконалення системи екотоксикологічного моніторингу 

пестицидів шляхом оцінки екологічних ризиків» 

МОНАРХ Вероніка Валентинівна, старший викладач кафедри 

садово-паркового господарства, садівництва і виноградарства 

Вінницького НАУ 

 

16.55-17.00 

«Вплив елементів технології вирощування на якісний  склад 

насіння люпину білого» 

ПАНЦИРЕВА Ганна Віталіївна, асистент кафедри садово-

паркового господарства, садівництва і виноградарства 

Вінницького НАУ 

  



СЕКЦІЯ № 4 «ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА, 

РИБНИЦТВА ТА ЇЇ ПЕРЕРОБКА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН» 

(лекційна зала № 3318, навчальний корпус № 3, 3 поверх) 

 

Керівник: СКОРОМНА Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва, декан 

факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

Вінницького НАУ 

 

Заступник голови: КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва Вінницького НАУ 

 

Секретар: ПОЛІЩУК Тетяна Володимирівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин і зоогігієни Вінницького НАУ 

 

10.00-10.10 

«Альтернатива розвитку виробництва продукції скотарства 

в умовах земельних відносин» 

СКОРОМНА Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького НАУ 

ГОЛУБЕНКО Тетяна Леонідівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького 

НАУ 

РАЗАНОВА Олена Петрівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, асистент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького НАУ 

 

10.10-10.20 

«Безпечність ґрунтів як запорука отримання якісної 

молочної продукції» 

СОЛОМОН Алла Миколаївна, кандидат технічних наук, 

старший викладач кафедри харчових технологій та мікробіології 

Вінницького НАУ 

 

10.20-10.30 

«Ефективність використання земельної ділянки товарно-

молочної ферми малої потужності за різних способів 

утримання худоби» 

ВАРПІХОВСЬКИЙ Руслан Леонідович, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

розведення сільськогосподарських тварин та зоогігієни 

Вінницького НАУ 

 



10.30-10.40 

«Якість ґрунтів – запорука харчової цінності сировини для 

виготовлення тваринних та рослинних жирів» 

ФАРІОНІК Тарас Володимирович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент кафедри харчових технологій та мікробіології 

Вінницького НАУ 

СЕМКО Тетяна Василівна, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького НАУ 

КОЛЯНОВСЬКА Людмила Миколаївна, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри харчових технологій та мікробіології 

Вінницького НАУ 

 

10.40-10.50 

«Вплив умов утримання надремонтного молодняку та 

отримання альтернативних джерел енергії» 

ЯРЕМЧУК Олександр Степанович, доктор 

сільськогосподарських, професор кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 

 

10.50-11.00 

«Застосування електроосмосу у регулюванні водного режиму 

земельних угідь» 

ЗОЗУЛЯК Оксана Володимирівна, асистент кафедри харчових 

технологій та мікробіології Вінницького НАУ 

 

11.00-11.10 

«Ефективне використання вигульно-годівельних 

майданчиків та культурних пасовищ при виробництві 

молока від корів української чорно-рябої молочної породи» 

ПОЛЬОВИЙ Леонід Васильович, доктор 

сільськогосподарських, професор кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 

КАЗЬМІРУК Лариса Василівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 

 

11.10-11.20 

«Стан та перспективи біотехнології відтворення 

сільськогосподарських тварин в зоні обслуговування СВАТ 

«Вінницьке обласне племінне підприємство» 

ЗОТЬКО Микола Олександрович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

 

11.20-11.30 

«Вплив стану земель на сировину для виготовлення м’якого 

сиру функціонального призначення» 
БОНДАР Мар’яна Михайлівна, аспірант Вінницького НАУ 

 

 



11.30-11.40 

«Важливий напрямок пасовищної годівлі надремонтного 
молодняку української чорно-рябої молочної породи з 
врахуванням підгодівлі концентратами та мінеральною 
добавкою» 
ПОЛЬОВИЙ Леонід Васильович, доктор 
сільськогосподарських, професор кафедри розведення 
сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 
ДОБРОНЕЦЬКА Валентина Олександрівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри розведення 
сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 
 

11.40-11.50 

«Аналіз впливу спадковості та закономірностей росту на 
відгодівельні якості свиней» 
БАРКАРЬ Євген Володимирович, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри генетики, годівлі 
тварин і біотехнології Миколаївського НАУ 
ЛЬОТКА Галина Іванівна, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, завідувач кафедри розведення 
сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 
 

11.50-12.00 

«Ефективність використання корму в годівлі курчат 
бройлерів за дії хелатного комплексу марганцю» 
ЧУДАК Роман Андрійович, доктор сільськогосподарських, 
професор кафедри розведення сільськогосподарських тварин та 
зоогігієни Вінницького НАУ 
ПОДОЛЯН Юлія Миколаївна, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри розведення сільськогосподарських тварин 
та зоогігієни Вінницького НАУ 
ВОЗНЮК Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів 
тваринництва Вінницького НАУ 
 

12.00-12.10 

«Економічна ефективність виробництва свинини залежно 
від тривалості підсисного періоду» 
ПОЛЬОВИЙ Леонід Васильович, доктор 
сільськогосподарських, професор кафедри розведення 
сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 
ПОЛІЩУК Тетяна Володимирівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри розведення 
сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 
КУЛЬЧИЦЬКА Аліна Петрівна, асистент кафедри розведення 
сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 
 
 
 
 
 



12.10-12.20 

«Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі 

молодняку свиней» 

ГУЦОЛ Анатолій Васильович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

ГУЦОЛ Наталія Василівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького НАУ 

ДАЦЮК Інна Валеріївна, аспірант Вінницького НАУ 

 

12.20-12.30 

«Особливості розробки білково-вітамінно-мінеральних 

добавок для годівлі сільськогосподарських тварин в 

сучасних умовах» 

ГУЦОЛ Анатолій Васильович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

МАЗУРЕНКО Микола Олександрович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

 

12.30-12.40 

«Фонд рибогосподарських рибних об’єктів області та їх 

використання» 

ГУМЕНЧУК Надія Іванівна, завідувач сектору іхтіології та 

регулювання рибальства Вінниця рибоохорони 

 

12.40-12.50 

«Використання БВМД «Енервік» в годівлі свиней» 

ГУЦОЛ Анатолій Васильович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

БІЛЯВЦЕВА Вікторія Вікторівна, асистент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

 

12.50-13.00 

«Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в 

Україні» 

ПОСТЕРНАК Леонід Іванович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького НАУ 

 



Обід (столова навчального корпусу №3, 2-поверх) 

Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

 

ПРОДОВЖЕННЯ СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ 

14.00-17.00 

 

14.00-14.10 

«Профілактика захворювань кролів при використанні 

сучасних ветеринарних препаратів» 

ПАЛАДІЙЧУК Олена Ростиславівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького НАУ 

 

14.10-14.20 

«Культивування равлика Astersa Muler в умовах Лісостепу 

України» 

МУШИТ Сергій Олександрович, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

НЕПОРОЧНА Ольга Олександрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

 

14.20-14.30 

«Вплив фізичного стану меляси на перетравність та обмінні 

процеси в рубці жуйних тварин» 

ОВСІЄНКО Світлана Миколаївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва Вінницького НАУ 

ГУЦОЛ Наталія Василівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького НАУ 

 

14.30-14.40 

«Особливості використання БВМД «Мінактивіт» та її вплив 

на жирно кислотний склад шпику в умовах виробництва 

продукції свинарства» 

БОНДАРЕНКО Владислава Вікторівна, аспірант Вінницького 

НАУ 

 

14.40-14.50 

«Вплив згодовування БВМД «Інтермікс» на перетравність 

корму і обмін азоту у молодняку свиней» 

ГОНЧАРУК Анатолій Петрович, асистент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

 

 



14.50-15.00 

«Ріст, розвиток і продуктивність бджолиних сімей при 

згодовуванні органічних кислот і пробіотиків» 

ДМИТРУК Ігор Володимирович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

 

15.00-15.10 

«Вплив ферментних препаратів на відгодівельні та забійні 

показники свиней» 

МИСЕНКО Ольга Олександрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, асистент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

МАРЧАК Тетяна Віталіївна, кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних 

біоресурсів Вінницького НАУ 

МАСЛОЇД Анатолій Петрович, асистент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

 

15.10-15.20 

«Продуктивність корів при використанні в раціонах 

люцернового сінажу, заготовленого в рулонах з біологічними 

консервантами» 

СИРОВАТКО Катерина Максимівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького НАУ 

 

15.20-15.30 

«Ефективність використання ферментно-пробіотичної 

добавки в раціонах птиці» 

БАЛУХ Наталія Михайлівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та 

водних біоресурсів Вінницького НАУ 
  

15.30-15.40 

«Аналітичне обґрунтування зневоложення інсуліновмісної 

сировини тваринного походження» 

ЛИПОВИЙ Ігор Григорович, асистент кафедри харчових 

технологій та мікробіології Вінницького НАУ 
 

15.40-15.50 

«Реакція шлунково-кишкового тракту молодняку кролів на 

згодовування пребіотичного препарату» 

ШТЕНСЬКА Оксана Борисівна, аспірант Вінницького НАУ 
 

15.50-16.00 

«Вплив нового пребіотичного препарату на продуктивність 

свиноматок» 

МЕЛЬНИК Мирослава Олегівна, аспірант Вінницького НАУ 



 

16.00-16.10 

«Технологічні особливості згодовування кормових добавок 

відгодівельному молодняку свиней» 

ГУСАК Олена Станіславівна, аспірант Вінницького НАУ 
 

16.10-16.20 

Стан та тенденції розвитку підприємств молокопереробної 

промисловості в Україні та Вінницькій області 

ШКЛЯРУК Юлія Євгенівна, аспірант Вінницького НАУ 



СЕКЦІЯ № 5. CУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА ЕНЕРГООЩАДНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ АПК В УМОВАХ РИНКУ ЗЕМЛІ 

(лекційна зала № 2319, навчальний корпус № 2, 3 поверх) 

 

Керівник: БАНДУРА Валентина Миколаївна, кандидат технічних наук, 

професор кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв 

ім. проф. П.С. Берника, декан факультету механізації сільського господарства 

Вінницького НАУ 

 

Заступник голови: МАТВІЙЧУК Віктор Андрійович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри електротехнічних систем, технологій та 

автоматизації в АПК Вінницького НАУ 

 

Секретар: РУБАНЕНКО Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК 

Вінницького НАУ 

 

10.00-10.05 

«Ультразвукова кавітація в сучасних технологіях харчових і 

переробних виробництв» 

БЕРНИК Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, 

докторант механіко-машинобудівного інституту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» 

 

10.05-10.10 

«Розробка енергоощадного обладнання для вібраційного 

поверхневого  зміцнення робочих органів ґрунтообробних 

агрегатів» 

ГОРБАТЮК Руслан Миколайович, асистент кафедри процесів 

та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. 

Берника, Вінницького НАУ 

 

10.10-10.15 

«Засоби автоматизації енергоефективних процесів 

охолодження рослинної продукції» 

ГРИЩЕНКО Володимир Олександрович, кандидат технічних 

наук, старший викладач  кафедри автоматики та робото 

технічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка навчально-наукового 

інституту енергетики, автоматики і енергозбереження, 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України  

 

10.15-10.20 

«Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на 

ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин» 

ДЕРЕВЕНЬКО Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці 

Вінницького НАУ 

http://vsau.vin.ua/departs/index.php?id=196&t_id=574&mode=teacher
http://www.ela.kpi.ua/browse?type=author&value=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&value_lang=uk
http://www.ela.kpi.ua/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%22%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%22&value_lang=uk
http://www.ela.kpi.ua/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%22%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%22&value_lang=uk
http://www.ela.kpi.ua/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%22%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%22&value_lang=uk
https://nubip.edu.ua/structure/energetiki_ta_avtomatiki
https://nubip.edu.ua/structure/energetiki_ta_avtomatiki


10.20-10.25 

«Функціональні структури систем управління  з 

урахуванням  різноманіття об’єктів керування» 

СТАДНІК Микола Іванович, доктор технічних наук, професор 

кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в 

АПК Вінницького НАУ 

 

10.25-10.30 

«До питання використання теплових насосів стірлінга в 

сушильних установках»  

ДЗІСЬ Віктор Григорович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри математики,фізики та комп’ютерних 

технологій,  Вінницького НАУ 

ДЯЧИНСЬКА Олена Миколаївна, доцент кафедри 

математики,фізики та комп’ютерних технологій,  
Вінницького НАУ 

 

10.30-10.35 

«Обґрунтування ширини захвату граблів з керованими 

граблинами» 

КОНДРАТЮК Дмитро Гнатович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та 

технічного сервісу Вінницького НАУ 

 

10.35-10.40 

«Концептуальні принципи створення технічних засобів 

первинної обробки зерна в умовах господарств» 

КОТОВ Борис Іванович, доктор технічних наук, професор 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці 

Вінницького НАУ 

 

10.40-10.45 

«Механіко-технологічні основи використання 

спеціалізованих ширококолійних агрозасобів» 

КУВАЧОВ Володимир Петрович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри машино використання в землеробстві 

Таврійського державного агротехнологічного університету (м. 

Мелітополь) 

 

10.45-10.50 

«Обґрунтування технологічної схеми та конструктивної 
реалізації вібраційного подрібнення сировини спиртового 
виробництва» 
КУПЧУК Ігор Миколайович, асистент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького НАУ 
 
 

10.50-10.55 

«Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів» 
ОМЕЛЬЯНОВ Олег Миколайович, асистент кафедри загально-
технічних дисциплін та охорони праці Вінницького НАУ 
 



10.55-11.00 

«Виробничі випробування технології механізованого 
компостування органічних відходів» 
ПАВЛЕНКО Сергій Іванович., старший науковий співробітник 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України 
 

11.00-11.05 

«Оптимізація конструктивних параметрів доїльних стаканів 
зі стимуляцією рефлексу молоковіддачі» 
ДЖЕДЖУЛА Олена Михайлівна, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри математики, фізики та 
комп’ютерних технологій Вінницького НАУ 
ОСТРОВСЬКИЙ Анатолій Йосипович, асистент кафедри 
математики, фізики та комп’ютерних технологій Вінницького 
НАУ 
 

11.05-11.10 

«Засоби механізації процесу збирання та подрібнення 
біоенергетичних культур» 
ГУНЬКО Ірина Василівна кандидат технічних наук, доцент, 
завідувач кафедри двигунів внутрішнього згорання та 
альтернативних паливних ресурсів 
БРАНІЦЬКИЙ Юрій Юрійович, директор ДСС “Уладово-
люлинецька дослідно-селекційна станція” 
ЛЮБІН Микола Володимирович, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри процесів  та обладнання переробних і харчових 
виробництв ім. проф. П.С. Берника,  Вінницького НАУ 
ТОКАРЧУК Олексій Анатолійович кандидат технічних наук, 
доцент кафедри процесів та обладнання переробних і харчових 
виробництв ім. проф. П.С. Берника 
Вінницький національний аграрний університет 
 

11.10-11.15 

«Теорія плоско паралельного руху удобрювально-посівного 
машинно-тракторного агрегату» 
ПЕТРИЧЕНКО Євген Анатолійович інженер Національного 
наукового центру «Інститут механізації та електрифікації 
сільського господарства» 
 

11.15-11.20 

«Оптимізація світлового режиму за вирощування розсади 
пасльонових рослин, в тому числі фізалісу мексиканського в 
умовах захищеного ґрунту» 
ПОЛУТІН Олексій Олександрович, аспірант кафедри садово-
паркового господарства, садівництва та виноградарства 
Вінницького НАУ 
 

11.20-11.25 

«Оптимальне керування генеруванням розосереджених 

джерел енергії в розподільних електричних мережах»  

ГУНЬКО Ірина Олександрівна, асистент кафедри 

електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК 

Вінницького НАУ 



11.25-11.30 

«Розвиток ресурсозберігаючих процесів локального 
деформування заготовок з використанням електротехнологій 
нагрівання» 
МАТВІЙЧУК Віктор Андрійович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри електротехнічних систем, 
технологій та автоматизації в АПК Вінницького НАУ  
 

11.30-11.35 

«Вдосконалення методів діагностування високовольтного 
оливо наповненого обладнання підприємств АПК в умовах 
ринку землі» 
РУБАНЕНКО Олександр Євгенійович, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницького 
національного технічного університету  
 

11.35-11.40 

«Обґрунтування параметрів індукційного нагрівання 
трубних заготовок при формуванні днищ і горловин 
штампуванням обкочуванням» 
ЯВДИК Віта Вікторівна, аспірант кафедри електротехнічних 
систем, технологій та автоматизації в АПК Вінницького НАУ 
 

11.40-11.45 

«Оптимізація використання земельних ділянок СЕС в 
задачах надійності електропостачання підприємств АПК» 
РУБАНЕНКО Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри електротехнічних систем, технологій та 
автоматизації в АПК Вінницького НАУ 
 

11.45-11.50 

«Розвиток енергоощадних технологій та розробка машин для 
сівби біоенергетичних культур на схилових землях малої 
крутизни» 
ПРИШЛЯК Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, 
доцент, завідувач кафедри сільськогосподарських машин, 
Вінницького НАУ 

 

11.50-11.55 

«Дослідження процесу регулювання аксіально-поршневого 

насосу із змінним об’ємом» 

РЕПІНСЬКИЙ Сергій Володимирович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри технологій та автоматизації 

машинобудування Вінницького національного технічного 

університету 

 

11.55-12.00 

«Дослідження роботи ґрунтообробних та посівних машин по 

поверхні поля насиченими рослинними рештками» 

ЛІСОВИЙ Іван Олександрович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри «Процеси, машини та обладнання 

агропромислових підприємств» Уманського національного 

університету садівництва  



12.00-12.05 

«Підвищення надійності системи регулювання подачі 

аксіальних роторнопоршневих насосів» 

ІВАНОВ Микола Іванович, кандидат технічних наук, професор 

кафедри машин та обладнання машин та обладнання с.г.  

виробництва, ВНАУ 

КОВАЛЬОВА Ірина Михайлівна, асистент  кафедри машин та 

обладнання машин та обладнання с.г.  виробництва, ВНАУ 
 

12.05-12.10 

«Особливості конструкції та методика застосування 

контрольно-вимірювального обладнання для оцінки 
тепломасообмінних характеристик рекуператора сушильної 
установки» 
ПРИШЛЯК Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, 
доцент, завідувач кафедри сільськогосподарських машин 
Вінницького НАУ,  
ЗАВАЛЬНЮК Павло Григорович, асистент кафедри експлуатації 
машинно-тракторного парку та технічного сервісу Вінницького 
НАУ 
 

12.10-12.15 

«Апроксимація перехідного процесу потоку робочої рідини LS 

–регуляторів»  

ЗАКРЕВСЬКИЙ Вадим Петрович, аспірант кафедри машин та 

обладнання машин та обладнання с.г. виробництва, ВНАУ  

 

12.15-12.20 

«Площа контакту інструмента з деталлю» 

ТУРИЧ Валерій Володимирович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри машин та обладнання с.г. виробництва, ВНАУ  

 

12.20-12.25 

«Аналіз конструкції обладнання для приготування сінажу в 

баштових сховищах» 

ГРИЦУН Анатолій Володимирович, кандидат 

сільськогосподарських наук доцент кафедри 

сільськогосподарських машин Вінницького НАУ 

БАБИН Ігор Анатолійович асистент кафедри 

сільськогосподарських машин Вінницького НАУ 
 

12.25-12.30 

«Удосконалення процесів штампування обкочуванням на 

основі моделювання  механіки формоутворення заготовок» 

ШТУЦЬ Андрій Анатолійович, асистент кафедри 

електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК 

Вінницького НАУ 

 

12.30-12.35 

«Ресурсоощадна технологія вирощування бобових трав на 

корм та насіння» 

РУДНИЦЬКИЙ Борис Олександрович,  кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри загальнотехнічних 

дисциплін та охорони праці Вінницького НАУ 



12.35-12.40 

«Енергоефективна технологія термомеханічної переробки 

зерна» 

СОЛОНА Олена Василівна, кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці 

Вінницького НАУ 

 

12.40-12.45 

«Техніко-технічні основи підвищення ефективності 

функціонування технічних засобів первинної обробки насіння 

кормових трав» 

СПІРІН Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці 

Вінницького НАУ 

 

12.45-12.50 

«Обґрунтування енергоефективної технології збирання 

насіння бобових трав» 

ТВЕРДОХЛІБ Ігор Вікторович, кандидат технічних наук, 

старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та 

охорони праці Вінницького НАУ 

 

12.50-12.55 

«Застосування технічних засобів у процесі подрібнення гілок 

промислового саду» 

ТОМЧУК Василь Васильович, асистент кафедри експлуатації 

машинно-тракторного парку та технічного сервісу Вінницького 

НАУ 

 

12.55-13.00 

«Машина для зрізування та подрібнення  чагарників» 

ШВЕЦЬ Людмила Василівна, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та технічного 

сервісу Вінницького НАУ 

 

 

Обід (столова навчального корпусу №3, 2-поверх) 

Кава-брейк (навчальний корпус № 2, хол 2-го поверху) 

 

ПРОДОВЖЕННЯ СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ 

14.00-17.00 

 

14.00-14.05 

«Фізико-математичний апарат руху насіння в повітряному 

потоці» 

АЛІЄВ Ельчин Бахтияр огли, кандидат технічних наук, 

завідувач відділу техніко-технологічного забезпечення 

насінництва Інституту олійних культур НААН 

ЯРОПУД Віталій Миколайович, кандидат технічних наук, 

асистент кафедри сільськогосподарських машин, Вінницького 

НАУ 



14.05-14.10 

«Використання ІТ- технологій в галузевому 

машинобудуванні» 

ВЕСЕЛОВСЬКА Наталія Ростиславівна, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва, Вінницького НАУ  

ЯРЕМЧУК Олександр Анатолійович, аспірант кафедри машин 

та обладнання сільськогосподарського виробництва, Вінницького 

НАУ  

 

14.10-14.15 

«Дослідження впливу параметрів насоса-дозатора із зливним 

золотником на показники якості системи рульового 

керування» 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ Олексій Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва, Вінницького НАУ 

МОТОРНА Оксана Олексіївна, кандидат технічних наук, 

старший викладач кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва, Вінницького НАУ 

 

14.15-14.20 

«Особливості врахування параметричних коливань при 

розрахунках гідравлічних приводів сільськогосподарських 

машин» 

ШАРГОРОДСЬКИЙ Сергій Анатолійович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва, Вінницького НАУ 

 

14.20-14.25 

«Модернізація дизельного двигуна для роботи на біопаливі» 

АНІСІМОВ Віктор Федорович, доктор технічних наук, 

професор кафедри двигунів внутрішнього згорання та 

альтернативних паливних ресурсів, Вінницького НАУ 

  

14.25-14.30 

«Дослідження пластичності матеріалів за допомогою метода 

твердості» 

МУЗИЧУК Василь Іванович,  кандидат технічних наук, доцент 

кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних 

паливних ресурсів, Вінницького НАУ 

  

14.30-14.35 

«Дослідження фізико-механічних властивостей вороху в 

якості застосування як альтернативного біопалива» 

КОМАХА Віталій Петрович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних 

паливних ресурсів, Вінницького НАУ 

 

 

 



14.35-14.40 

«Удосконалення вібраційних методів діагностування 

паливної апаратури дизельних двигунів при використанні 

альтернативних джерел енергії» 

ЯЦКОВСЬКИЙ Віктор Іванович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри двигунів внутрішнього згорання та 

альтернативних паливних ресурсів, Вінницького НАУ 

 

14.40-14.45 

«Формування потужності двигуна Д-120 за рахунок 

використання турбонадування» 

П’ЯСЕЦЬКИЙ Анатолій Андрійович, старший викладач 

кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних 

паливних ресурсів, Вінницького НАУ 

 

14.45-14.50 

«Вдосконалення моделей щодо пошкодження ожеледдю 

лісових насаджень» 

РЯБОШАПКА Вадим Борисович, кандидат технічних наук, 

асистент кафедри двигунів внутрішнього згорання та 

альтернативних паливних ресурсів, Вінницького НАУ 

 

14.50-14.55 

«Альтернативні джерела енергії в процесах сушіння зерна» 

ПАЗЮК Вадим Михайлович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри процесів  та обладнання переробних і харчових 

виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького НАУ 

 

14.55-15.00 

«Використання відходів олійно-жирового виробництва» 

ФІАЛКОВСЬКА Лариса Василівна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри процесів  та обладнання переробних і харчових 

виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького НАУ 

 

15.00-15.05 

«Адаптивні схеми керування процесом сушіння сипучої 

сільськогосподарської продукції» 

ЗОЗУЛЯК Ігор Анатолійович, кандидат технічних наук, 

старший викладач кафедри процесів  та обладнання переробних і 

харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького НАУ 

 

15.05-15.10 

«Енергозберігаючі вібраційні машини в агропромисловому 

комплексі України» 

ЦУРКАН Олег Васильович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри процесів та обладнання переробних і харчових 

виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького НАУ 

ПОЛЄВОДА Юрій Алікович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри процесів та обладнання переробних і харчових 

виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького НАУ 

ПРИСЯЖНЮК Дмитро Володимирович, викладач Барського 

коледжу Вінницького НАУ 



15.10-15.15 

«Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-

ножовим подрібнювальним апаратом» 

ХОЛОДЮК Олександр Володимирович, кандидат технічних 

наук, асистент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку 

та технічного сервісу Вінницького НАУ 

 

15.15-15.20 

«Динаміка охолодження зерна в аерогравітаційному шарі» 

ТРУХАНСЬКА Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та 

технічного сервісу Вінницького НАУ 

 

15.20-15.25 

«Особливості вимірювання величини спонтанної поляризації 

сегнетоелектричних рідких кристалів допованих 

нанодомішками» 

ШЕВЧУК Олександр Федорович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри математики, фізики та 

комп’ютерних технологій Вінницького НАУ 

 

15.25-15.30 

«Перспективи впровадження SMART технологій для 

електропостачання підприємств АПК в умовах 

реформування ринку землі»  

МАТВІЄНКО Сергій Валерійович, кандидат технічних наук, 

головний технолог з АСУ ПАТ «Вінницяобленерго» 

 

15.30-15.35 

«Cучасні прилади і пристрої безпеки, що використовуються 

на вантажопід’ємних машинах»  

СЕРДЮК Роман Миколайович,  викладач Барського коледжу 

транспорту та будівництва 

 

15.35-15.40 

«Ефективність використання біогазогенератора в АПК 

України»  

СОБЧУК Наталя Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри електричних станцій і систем, Вінницького 

національного технічного університету 

 

15.40-15.45 

«Аналіз схем технологічного процесу виготовлення 

компресорних лопаток із застосуванням гарячого 

вальцювання» 

БУБНОВСЬКА Ірина Анатоліївна, асистент кафедри 

електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК 

Вінницького НАУ 

 

 

 

 



15.45-15.50 

«Науково-практичне дослідження роботи зернозбирального 

комбайна РСМ-142 “Acros” в умовах НДГ «Агрономічне» 

ВНАУ» 

ПРИШЛЯК Віктор  Миколайович, кандидат технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри сільськогосподарських машин 

Вінницького НАУ,  

ЖУРЕНКО Юрій Іванович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри сільськогосподарських машин Вінницького 

НАУ, 

КОВАЛЬЧУК Олександр Васильович, старший викладач 

кафедри сільськогосподарських машин Вінницького НАУ 
 

 

 

 

17.00 – 18.00 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ. 

ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ 

(навчальний корпус №2 2 поверх, конференційна зала 2213) 


