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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
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ВНАУ, народний депутат України 
 

11:08-
11:19 
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ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ» 
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ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ СИСТЕМИ АПК» 
МАЗУР А. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри аграрного 
менеджменту ВНАУ 
 

12:54-
12:10 
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бізнесу ВНАУ 
 

12:24-
12:34 

«СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
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АЛЕКСЄЄНКО О. А., аспірант ВНАУ 
 



 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1  

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
ТА ГАЛУЗЕЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ  

АУД. 1206 

Голова секції: Мазур А.Г., д.е.н., професор 
Відповідальний секретар: Гонтарук Я.В., асистент 

 
Биба Валентина Анатоліївна, аспірант, Білоцерківський національний 
аграрний університет 
«Соціально-економічні засади трансформування ОСГ в підприємницькі 
структури аграрного сектору економіки» 
 
Бідула Павло Павлович, аспірант, Вінницький національний аграрний 
університет 
«Організаційно-економічні засади формування експортного потенціалу 
тваринництва України» 
 
Герасименко Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент, Вінницький національний 
аграрний університет 
«Концепція налагодження партнерських відносин бізнесу зі стейкхолдерами в 
умовах сталого розвитку» 
 
Гонтарук Ярослав Вікторович, асистент, Вінницький національний аграрний 
університет 
«Формування конкурентних переваг переробних підприємств АПК в умовах 
глобалізації» 
 
Грищенко Дмитро Юрійович, аспірант, ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
«Економічні аспекти вирощування олійних культур в Україні» 
 
Іванова Любов Степанівна, к.е.н., доцент, Білоцерківський національний 
аграрний університет 
«Роль і місце України на світовому ринку агропродовольства» 
 
Кафлевська Світлана Геннадіївна, к.е.н., доцент, Вінницький національний 
аграрний університет  
«Зовнішньоторговельна політика України на сучасному етапі» 
 
Качан Дмитро Валерійович, аспірант, Білоцерківський національний 
аграрний університет 
«Методичні підходи до формування МТБ сільськогосподарських підприємств 
України» 



 
Кубай Оксана Григорівна, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний 
університет 
«Перспективи співпраці  України в регіоні Чорноморського економічного 
співробітництва» 
 
Мазур Катерина Василівна, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний 
університет  
«Проблеми і перспективи розвитку аграрного підприємництва» 
 
Недбалюк Оксана Олександрівна, старший викладач, Вінницький 
національний аграрний університет  
«Тайм-менеджмент як засіб удосконалення професійної діяльності 
управлінських працівників» 
 
Підвальна Оксана Григорівна, к.е.н., доцент, Вінницький національний 
аграрний університет 
«Аналіз напрямів розвитку аграрного сектору економіки в умовах 
трансформаційних змін» 
 
Свиноус Надія Іванівна, аспірант, Білоцерківський національний аграрний 
університет 
«Методичні підходи до грошової оцінки сільськогосподарських угідь в 
Україні» 
 
Скоропад Віталій Васильович, аспірант, Вінницький національний аграрний 
університет 
«Особливості управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств в 
умовах трансформаційних змін» 
 
Утеченко Дар’я Миколаївна, аспірант, Білоцерківський національний 
аграрний університет 
«Організаційно-економічні засади формування кадрового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств України» 
 
Фіщук Наталія Юріївна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний 
університет 
«Особливості відтворення трудових ресурсів у Вінницькій області» 
 
Хахула Богдан Валерійович, аспірант, Білоцерківський національний 
аграрний університет 
«Організаційні засади розвитку ринку племінного свинарства в Україні» 
 
Шупик Серій Миколайович, аспірант, Білоцерківський національний 
аграрний університет 
«Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва м’яса 
птиці в сільськогосподарських підприємствах України» 



 
Секція 2  

 
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 

БІОПАЛИВА  
 

АУД. 1304 
 

Голова секції: Токарчук Д.М., к.е.н., доцент 
Відповідальний секретар: Климчук О.В., к. с.-г.н., доцент 

 
Бабина Ольга Миколаївна, аспірант, Вінницький національний аграрний 
університет 
«Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України» 
 
Березюк Сергій Володимирович, к.е.н., доцент, Вінницький національний 
аграрний університет 
«Сучасний стан використання побутових відходів в Україні» 
 
Вострякова Вікторія Іванівна, к.е.н., асистент, Вінницький національний 
аграрний університет 
«Біоекономічні вектори розвитку агрологістики» 
 
Зубар Іван Валерійович, асистент, Вінницький національний аграрний 
університет 
«Перспективи використання побутових відходів в Україні» 
 
Мельничук Ольга Федорівна, д.ю.н., професор, Вінницький національний 
аграрний університет 
«Правові аспекти біовиробництва в Україні» 
 
Пришляк Наталя Вікторівна, к.е.н., старший викладач, Вінницький 
національний аграрний університет 
«Україна на світовому ринку органічної продукції: сучасний стан і перспективи 
розвитку» 
 
Семчук Ірина Антонівна, асистент, Вінницький національний аграрний 
університет 
«Ефективність виробництва твердого біопалива сільськогосподарськими 
підприємствами України» 
 
Токарчук Діна Миколаївна, к.е.н., доцент, Вінницький національний 
аграрний університет 
«Економіко-екологічні вигоди застосування біогазових установок у 
домогосподарствах» 
 
 
 



Секція 3  
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
України 

  
АУД. 1304 

 
Голова секції: Фурман І.В., к.е.н., доцент 
Відповідальний секретар: Березюк С.В., к.е.н., доцент  

 
Громова Ольга Євгеніївна, к.е.н., доцент, Вінницький фінансово-економічний 
університет 
«Сучасні підходи до управління капіталом малих підприємств» 
 
Довгань Лариса Іванівна (Dovhan Larysa), к.п.н., доцент, Вінницький 
національний аграрний університет  
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