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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

28 жовтня 2020 р. 

 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та науковими фаховими 

виданнями Вінницького національного аграрного університету, матеріально-

технічною базою університету та ННВК «Всеукраїнського науково-навчального 

консорціуму» 

   

29 жовтня 2020 р. 
 

9:00 – 10:00 Реєстрація учасників (корпус № 2, ауд. 2220) 

 

10:00 – 13:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (корпус № 2, ауд. 2220) 

 

13:00 – 14:00 Перерва 

 

14:00 – 15:30 РОБОТА СЕКЦІЙ (корпус № 5) 

 

 Секція 1. Проблеми та інноваційні напрями розвитку 

менеджменту і маркетингу в діяльності агроформувань в 

Україні (ауд. № 541). 

Секція 2. Національна безпека України в умовах 

трансформаційних процесів (ауд. № 533). 

Секція 3. Правове регулювання соціально-економічної 

сфери: виклики та перспективи (ауд. № 531).  

15:30 – 16:00 Підведення підсумків конференції. 

 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв. 

Дискусія – 2-3 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(корпус № 2, ауд. 2220) 

 

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

 

10:00 – 10:10 КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, академік НААН України, президент Вінницького 

національного аграрного університету, президент 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, 

професор, в.о. ректора Вінницького національного аграрного 

університету 

10:10 – 10:20 «Особливості оцінки вартості підприємств у сучасних умовах»  

ПРОНЬКО Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент, декан факультету менеджменту та права 

Вінницький національний аграрний університет 

10:20 – 10:30 «Земельні ресурси у розв’язанні проблем продовольчої та 

економічної безпеки: глобальний та національний  вимір»  

ХОДАКІВСЬКА Ольга Василівна, доктор економічних наук, 

професор, член-кореспондент НААН України, заступник директора з 

науково-проектної роботи  

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

10:30 – 10:40 «Організаційно-інституційні трансформації підприємницьких 

формувань в аграрному секторі економіки України»  

ШПИКУЛЯК Олександр Григорович, доктор економічних наук, 

професор, член-кореспондент НААН України 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

10:40 – 10:50 «Формування економічної безпеки регіону: теоретико-

методологічний аспект» 

ПЕТРЕНКО Наталія Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування  

Уманський національний університет садівництва 

10:50 – 11:00 «Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма 

боротьби зі злочинністю» 

ГРІБОВ Михайло Леонідович, доктор юридичних наук, професор 

кафедри права 

Вінницький національний аграрний університет 

11:00 – 11:10 
 

«Потенціал, обмеження та динаміка основних економічних 

показників ринку овочевої продукції в Україні» 

ЛОГОША Роман Васильович, доктор економічних наук, доцент 

кафедри аграрного менеджменту та маркетингу  

Вінницький національний аграрний університет 



11:10 – 11:20 «Судова влада у «Проекті конституції основних державних законів 

УНР» 1921 р. Отто Ейхельмана» 

ТОКАРЧУК Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, 

професор кафедри теорії та історії держави і права  

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова   

11:20 – 11:30 «Нова регіональна економіка: сутність, основні напрями та 

механізми реалізації» 

ЗАХАРЧЕНКО Володимир Іванович, доктор економічних наук, 

професор кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет 

11:30 – 11:40 «Сучасні тенденції та перспективи розвитку відновлюваної 

енергетики в умовах COVID-19» 

КОЛЕСНИК Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії 

Вінницький національний аграрний університет 

11:40 – 11:50 «Екологобезпечний сталий розвиток регіонів України на основі 

процесів модернізації» 

ЛУТКОВСЬКА Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії 

Вінницький національний аграрний університет 

11:50 – 12:00 «Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку» 

ГАРБАР Віктор Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки та міжнародних відносин  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

12:00 – 12:10 «Socio-economic and ecological significance of biolfuel development: 

world and Ukrainian dimension»  

ПРИШЛЯК Наталя Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії 

Вінницький національний аграрний університет 

12:10 – 12:20 «Екологічне оподаткування як інструмент національної безпеки 

України»  

БЕРЕЗЮК Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії 

Вінницький національний аграрний університет 

12:20 – 12:30 «Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку» 

КРАСНЯК Олена Петрівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аграрного менеджменту та маркетингу  

Вінницький національний аграрний університет 



12:30 – 12:40 «Криміналістичні засоби подолання протидії розслідуванню 

злочинів у сфері економіки» 

КОМІСАРЧУК Руслан Васильович, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права  

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 1 

ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ І 

МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ 

(корпус № 5, ауд. 541) 

 

Голова секції: ЛОГОША Роман Васильович – доктор економічних наук, доцент 

кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного 

університету 

 

Секретар секції: КРАСНЯК Олена Петрівна – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного 

аграрного університету 

 
 

14:00 – 14:05 «Корпоративна соціальна відповідальність агрохолдингів: 

впровадження та регулювання в Україні» 
ГАРБАР Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, професор 
кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького 
національного аграрного університету 

14:05 – 14:10 «Formation of managers’ communication competence as a step towards 
business success» 
Кравець Руслан Андрійович, доктор педагогічних наук, доцент, в.о. 
завідувача кафедри української та іноземних мов Вінницького 
національного аграрного університету 

14:10 – 14:15 «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств регіону в умовах 

трансформаційних змін в економіці» 

КУБАЙ Оксана Григорівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького 

національного аграрного університету 

14:15 – 14:20 «Інноваційний розвиток аграрного ринку: дослідження сучасних 

тенденцій та стратегій» 

МАЗУР Катерина Василівна,  кандидат економічних наук, доцент, 

в.о. завідувача кафедри аграрного менеджменту та маркетингу 

Вінницького національного аграрного університету 

14:20 – 14:25 «Впровадження маркетингових технологій  як напрямок 

формування конкурентних переваг аграрних підприємств» 

САВІНА Світлана Сергіївна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького 

національного аграрного університету 

14:30 – 14:35 «Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної 

діяльності для розвитку альтернативних джерел енергії» 

БАБИНА Ольга Миколаївна, асистент кафедри аграрного 

менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного 

університету 

 



14:35 – 14:40 «Диференціація розвитку галузей переробної промисловості 

Вінницької області» 

ГОНТАРУК Ярослав Вікторович, асистент  кафедри аграрного 

менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного 

університету 

14:45 – 14:50 «Маркетингові проблеми глобального управління та їх вирішення  

в умовах трансформації економіки» 

ГИРЕНКО Юлія Василівна, викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та 

дизайну Вінницького національного аграрного університету» 

14:50 – 14:55 «Стан та перспективи розвитку менеджменту в Україні»  

ТРАЧ Світлана Василівна, викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 

14:55 – 15:00 «Сучасні тенденції та напрямки розвитку реклами в Україні» 

ГАЛАЙДА Леся Володимирівна, викладач Відокремленого 

структурного підрозділу «Могилів-Подільський технолого-

економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету» 

15:00 – 15:05 «Лізинг як інструмент ефективного господарювання аграрних 

підприємств» 
МАЙБОРОДЮК Каріна Сергіївна, аспірантка Вінницького 
національного аграрного університету 

15:05 – 15:10 «Особливості інноваційного розвитку агропромислового 
комплексу України» 
КВАТЕРНЮК Анна Олександрівна, аспірантка Вінницького 
національного аграрного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ 2 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

(корпус № 5, ауд. 533) 

 

Голова секції: БАЛДИНЮК Василь Михайлович – кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету 

 

Секретар секції: ШЕВЧУК Ганна Вікторівна – кандидат економічних наук, 

асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 
 

14:00 – 14:05 «Реформування місцевого самоврядування: ймовірні виклики 

та загрози національної безпеки» 

БАЛДИНЮК Василь Михайлович, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького національного 

аграрного університету 

14:05 – 14:10 «Дослідження впливу кліматичних змін на розвиток світової 

економіки та суспільства» 

ПАНАСЮК Броніслав Якович, доктор економічних наук, 

професор, академік НААН України, професор кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету 

14:10 – 14:15 «Ефективність вирощування енергетичних культур та їх 

переробки на біопаливо в контексті забезпечення енергетичної 

автономії аграрних підприємств»  

ТОКАРЧУК Діна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії Вінницького національного аграрного університету 

14:15 – 14:20 «Земельна реформа Польщі: досвід використання в Україні у 

контексті забезпечення національної безпеки» 

ФУРМАН Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії Вінницького національного аграрного університету 

14:20 – 14:25 «Державна підтримка розвитку органічного виробництва в 

Україні»  

ТОДОСІЙЧУК Володимир Леонідович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького національного 

аграрного університету 

14:25 – 14:30 

 
«Сучасні тренди соціально-економічного розвитку України»  



САМБОРСЬКА Оксана Юріївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії Вінницького національного аграрного університету 

14:30 – 14:35 «Державне регулювання створення «зелених» робочих місць у 

процесі трансформаційних перетворень аграрного бізнесу»  

ДМИТРЕНКО Руслан Миколайович, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького національного 

аграрного університету 

14:35 – 14:40 «Державна підтримка сільгоспвиробників – складова 

ефективної аграрної політики»  

ЯРЕМЧУК Наталія Валеріївна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького національного 

аграрного університету 

14:40 – 14:45 «Сучасний стан плодово-овочевої галузі та подолання наслідків 

пандемії COVID-19»  

ШЕВЧУК Ганна Вікторівна, кандидат економічних наук, асистент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії Вінницького національного аграрного університету 

14:45 – 14:50 «Вплив розвитку виробництва біопалив на національну безпеку 

в умовах трансформаційних процесів» 

СЕМЧУК Ірина Антонівна, заступник директора з навчальної 

роботи Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету» 

14:50 – 14:55 «Впровадження принципу соціальної справедливості 

оподаткування як напрям підвищення якості життя» 

БОЖКО Лариса Миколаївна, кандидат історичних наук, викладач 

Відокремленого структурного підрозділу «Немирівський фаховий 

коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького 

національного аграрного університету» 

14:55 – 15:00 «Історичні аспекти еволюції внутрішнього контролю» 

ЯВОРСЬКИЙ Микола Михайлович, викладач Відокремленого 

структурного підрозділу «Немирівський фаховий коледж 

будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного 

аграрного університету» 

15:00 – 15:05 «Аналіз досліджень ефективності використання біогазових 

установок у народному господарстві України» 

ГАЙДУЧИК Галина Михайлівна, викладач Відокремленого 

структурного підрозділу «Ладижинський фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету» 

15:05 – 15:10 «Ефективність використання різних моделей ринку землі в 

Україні» 



МАЛЬЦЕВА Ольга Петрівна, заступник головного бухгалтера 

Відокремленого структурного підрозділу «Ладижинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

15:10 – 15:15 «Агропромислові парки як інноваційний напрям розвитку 

підприємств аграрного сектору»  

КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрійович, аспірант Вінницького 

національного аграрного університету 

15:15 – 15:20 «Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх 

класифікація та перспективи подальшого використання для 

виробництва біоенергії» 

ВОВК Валерія Юріївна, аспірантка Вінницького національного 

аграрного університету 

15:20 – 15:25 «Використання світового досвіду ведення фермерства в 

Україні» 

РЕВКОВА Анна Володимирівна, аспірантка Вінницького 

національного аграрного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

(корпус № 5, ауд. 531) 

 

Голова секції: МАНЬГОРА Таміла Василівна – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

 

Секретар секції: ТИМОШЕНКО Єлизавета Анатоліївна – асистент 

кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

 

14:00 – 14:05 «Особливості реформування соціально-економічної сфери в 

Добу Української Центральної Ради (березень 1917-квітень 

1918 рр.)» 

АНДРУСИШИН Богдан Іванович, доктор історичних наук, 

професор, декан факультету політології та права Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

14:05 – 14:10 «Вдосконалення системи кодифікації як перспектива розвитку 

соціально-економічної сфери»  

ДЗЕВЕЛЮК Андрій Володимирович, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри права Вінницького національного аграрного 

університету 

14:10 – 14:15 «Штучний інтелект і право на свободу творчості: колізії 

правового регулювання» 

ОПОЛЬСЬКА Наталя Михайлівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права Вінницького національного 

аграрного університету 

14:15 – 14:20 «Ризики скасування Господарського кодексу: наслідки для 

економіки та правової системи України» 

МАНЬГОРА Таміла Василівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права Вінницького національного аграрного 

університету 

14:20 – 14:25 «Еколого-правові вимоги щодо землекористування в 

контексті соціально-економічного розвитку країни» 

ОВЕРКОВСЬКА Тетяна Костянтинівна, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри права Вінницького національного аграрного 

університету 

14:25 – 14:30 «Реформування правової системи України під впливом 

міжнародного права» 

МАНЬГОРА Володимир Васильович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри історії України та філософії Вінницького 

національного аграрного університету 

14:30 – 14:35 «Проблеми реалізації конституційного права на страйк в 

Україні» 

ПРАВДЮК Андрій Леонідович, кандидат юридичних наук, 



доцент кафедри права Вінницького національного аграрного 

університету 

14:35 – 14:40 «Перспективи розвитку міграційної політики України в 

умовах євроінтеграції» 

ПІКОВСЬКА Тетяна Валентинівна, кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри права Вінницького національного 

аграрного університету 

14:40 – 14:45 «Правове забезпечення інноваційних процесів в умовах 

реформування економіки» 

ЧЕРНИЩУК Наталія Володимирівна, кандидат історичних 

наук, старший викладач кафедри права Вінницького національного 

аграрного університету 

14:45 – 14:50 «Напрямки вдосконалення правового забезпечення 

соціального розвитку України» 

ДМИТРИШИНА Тетяна Іванівна, кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри права Вінницького національного 

аграрного університету  

14:50 – 14:55 «Особливості бюрократизму в системі державного 

управління» 

КОВАЛЬОВ Дмитро Володимирович, асистент кафедри права 

Вінницького національного аграрного університету  

14:55 – 15:00 «Інституційне забезпечення розвитку земельних відносин в 

аграрному секторі України» 

ТОМЛЯК Таїса Сергіївна, асистент кафедри права Вінницького 

національного аграрного університету 

15:00 – 15:05 «Проблеми реалізації принципу стабільності в податковому 

праві» 

БАБОЙ Владислав Сергійович, асистент кафедри права 

Вінницького національного аграрного університету 

15:05 – 15:10 «Вдосконалення нормативно-правового забезпечення митних 

органів України» 

ТИМОШЕНКО Єлизавета Анатоліївна, асистент кафедри права 

Вінницького національного аграрного університету  
15:10 – 15:15 «Європейські системи правосуддя: врахування міжнародного 

досвіду в умовах реформування судової системи України» 

БАБОЙ Анна Михайлівна, асистент кафедри права Вінницького 

національного аграрного університету 

15:15 – 15:20 «Основні напрямки реалізації гуманітарної сутності права               

у правовій українській державі» 

ТАРТАСЮК Володимир Юрійович, аспірант Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/86.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/86.pdf

