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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 15 травня  

930-1300– приїзд учасників конференції  

 16 травня 

930-1000 –  реєстрація учасників конференції  

(хол корпусу №2)  

1000-1230– пленарне засідання 

(корпус №2, ауд. 2220)  

1230-1300– перерва на обід 

(їдальня, корпус №3) 

1300-1600–  робота секцій 

(корпус №1, №2, №3)  

1610 – 1630– підсумки роботи конференції.  

Закриття конференції 

(корпус №2, ауд. 2220) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
10:00 – 12:30 

 

(ВНАУ, корпус 2, аудиторія 2220) 

 

10:00 – 10:05 Вступне слово, привітання учасників конференції 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, академік НААН України, 

президент університету, голова програмного комітету 

Вінницький національний аграрний університет 

10:05 – 10:10 Вступне слово, привітання учасників конференції 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, ректор  

університету, замісник голови програмного комітету 

Вінницький національний аграрний університет 

10:10– 10:15 «Необхідність диверсифікації розвитку виробництва 

біопалив у всіх сферах господарського життя країни 

як фундаментальна основа забезпечення 

продовольчої, енергетичної, економічної та 

екологічної безпеки України» 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, кандидат економічних 

наук, доцент, проректор з наукової роботи університету 

Вінницький національний аграрний університет 

10:15 – 10:25 «The expediency substantiation of new edible oil types on 

the global market» 

ЛУЦЯК Віталій Васильович, доктор економічних наук, 

професор 

Вінницький національний аграрний університет 

10:25 – 10:30 David HOMOL, postgraduate student 

Ohio University,USA 

Он-лайн увімкнення 

10:30 – 10:35 «Sustainable development of Agriculture: challenges for 

Ukraine» 

КІРЄЄВА Елеонора Андріївна, кандидат економічних 

наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

10:35 – 10:40 Mykola SEREDA, postgraduate student 

Louisiana State University,USA 

Он-лайн увімкнення 

10:40 – 10:45 «Агроекологічні аспекти вирощування гороху 

посівного в умовах Лісостепу правобережного» 

ТЕЛЕКАЛО Наталія Валеріївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

 



10:45 – 10:50 «Фінансовий контролінг у системі фінансового 

менеджменту підприємства»  

ЧОЛІЙ Ліна Олександрівна, аспірантка 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

10:50 – 10:55 «Nowadays state and growth tendencies at the grain 

market» 

МАРЧУК Ліна Миколаївна, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

10:55 – 11:00  «Мясные продукты для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний» 

НАПРЕЄНКО Вікторія Михайлівна, молодший 

науковий співробітник відділу технологій м’ясних 

продуктів  

РУП «Научно-практический центр национальной 

академии наук Беларуси по животноводству» 

Он-лайн увімкнення 

11:00 – 11:05 «Evaluation of the state regulation of export at the 

agrarian goods market of Ukraine» 

ГУСОНЬКА Дмитро Михайлович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

11:05– 11:10 Louise DAVIDOVICH, postgraduate student 

Poznan University of Life Sciences, Poland  

Он-лайн увімкнення 

11:10 – 11:15 «Common bean breeding for early-maturity, grain 

productivity and technologic traits in terms of Vinnytsia 

region» 

ПОРОХОВНИК Іванна Іванівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

11:15 – 11:20 Оксана СОКІЛ, аспірантка 

Словацький сільськогосподарський університет в 

м. Нітра, Словаччина 

Он-лайн увімкнення 

11:20 – 11:25 «Міжнародне та українське законодавство у сфері 

охорони праці» 

ЗАМРІЙ Михайло Анатолійович, студент (керівник – 

СПІРІН А.В., доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

11:25 – 11:30 «Improvement of fattering and meat qualities of pigs» 

ТКАЧЕНКО Тетяна Юріївна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

11:30 – 11:35 «Special features of the educational process in Latvia» 

Zane SVILANE, postgraduate student 

University of Latvia 

Он-лайн увімкнення 



11:35 – 11:40 «Тенденції розвитку екологічного аудиту» 

ВАСИЛЕЦЬ Марія Вікторівна, магістрантка 

(керівник – ГУЦАЛЕНКО Л.В., доктор економічних 

наук, професор) 

Вінницький національний аграрний університет 

11:40 – 11:45  «Використання термінальних кнурів в програмах 

гібридизації в порівнянні з чистопородними і 

помісними тваринами» 

ФЕДЯЄВА Анна Сергіївна, асистент 

Харківська державна зоотехнічна академія 

Он-лайн увімкнення 

11:45 – 11:55 «The role of the Top-manager in organization» 

ЖУКОТАНСЬКА Валентина Василівна, студентка 

(керівник – ВОЛОШИНА О.В., кандидат філологічних 

наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

11:55 – 12:05 «Методичні особливості розрахунку експертної оцінки 

права оренди земель сільськогосподарського 

призначення» 

РИЖОК Зоряна Русланівна, асистент  

Львівський національний аграрний університет 

Он-лайн увімкнення 

12:05 – 12:10 «Medical Examination in criminal investigation»  

КОЗАК Марина Миколаївна, студентка  

(керівник – ВОЛОШИНА О.В., кандидат філологічних 

наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

12:10 – 12:20 «Sucrose extraction using ultrasound cavitation» 

ОГОРОДНІЧУК Інна Олександрівна, магістрантка 

(керівник – БЕРНИК І.М., кандидат технічних наук, 

доцент) 

Вінницький національний аграрний університет  

12:20 – 12:30 «Економічна ефективність виробництва біодизелю в 

контексті сільськогосподарських кооперативів» 

ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

 

 

 

 

http://vsau.vin.ua/departs/index.php?id=10&t_id=462&mode=teacher


РОБОТА СЕКЦІЙ  

13:00 – 16:00 
 

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

(ВНАУ, 1 корпус, 1301 аудиторія) 

 

Голова секції: КОСТЮЧЕНКО Дарина Леонідівна – аспірантка, 

асистент кафедри економіки факультету економіки та підприємництва 

Заступник голови: МЕЛЬНИЧУК Аліна Борисівна – аспірантка, асистент 

кафедри економічної кібернетики факультету економіки та підприємництва 

Секретар: ПАВЛЮК Микола Миколайович – аспірант кафедри 

економіки факультету економіки та підприємництва 

 

13:00 – 13:10 «Методичні особливості розрахунку експертної оцінки 

права оренди земель сільськогосподарського 

призначення» 

РИЖОК Зоряна Русланівна, асистент  

Львівський національний аграрний університет 

Он-лайн увімкнення 

13:10 – 13:20 «Чинники впливу на інтеграційні процеси в аграрному 

секторі України» 

МЕЛЬНИЧУК Аліна Борисівна, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:20 – 13:30 «State and ways to improve of rural development in Ukraine» 

КОСТЮЧЕНКО Дарина Леонідівна, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

13:30 – 13:40  «Стимулювання житлового будівництва як фактор 

стійкого розвитку сільської місцевості» 

ЗАРІЧУК Олександр Євгенович,аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

13:40 – 13:50  «Механізми оптимізації сільськогосподарського 

виробництва» 

МИРОШНІЧЕНКО Олексій Васильович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

13:50 – 14:00  «Прибуток як основний результат господарської 

діяльності підприємств АПК» 

ПАВЛЮК Ірина Олександрівна, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

14:00 – 14:10 «Сучасний стан галузі тваринництва в умовах 

євроінтеграції» 

ПАВЛЮК Микола Миколайович,аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 



14:10 – 14:20 «Механізм соціально-економічного розвитку середніх та 

малих міст України» 

СКАРБОВІЙЧУК Тетяна Володимирівна, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

14:20 – 14:30 «Сучасний стан розвитку тваринницько продуктового 

комплексу України» 

ФУШТЕЙ Людмила Леонідівна, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

14:30 – 14:40  «Глобалізаційні процеси: властивості та аспекти 

моделювання» 

ЮРЧЕНКО Олександр Миколайович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

14:40 – 14:50 «Сутність міжнародної конкурентноспроможності 

підприємства в умовах сьогодення» 

САНЦЕВИЧ Вікторія Олександрівна, студентка (керівник – 

ПАЛАМАРЕНКО Я.В., асистент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:50 – 15:00 «Інтенсифікація економічного розвитку в умовах 

глобалізації » 

БРЕЗДИНЮК Олена Леонідівна, студентка (керівник – 

МАЗУРЕНКО С. В., викладач І категорії) 

Технологічно‐промисловий коледж ВНАУ 

Он-лайн увімкнення 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДУВАННЯ, ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ АПК  

 

(ВНАУ, 2 корпус, 2319 аудиторія) 

 

Голова секції: ЯРЕМЧУК Олександр Анатолійович – аспірант, асистент 

кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва 

факультету механізації сільського господарства 

Заступник голови: КУПЧУК Ігор Миколайович – кандидат технічних наук,  

ст. викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці факультету 

механізації сільського господарства 

Секретар: ЗАКРЕВСЬКИЙ Вадим Петрович – аспірант кафедри Машини 

та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації 

сільського господарства 

 

13:00 – 13:05 «Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських 

рослин на території Вінницької області» 

ПІДЛИПНА Марина Петрівна, здобувач 

ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою.  

Київський університет будівництва та архітектури». 

Здобувач кафедри геодезії і геоінформатики Львівського 

національного аграрного університету 

13:05– 13:10 «MeArm robot general model for laboratory researchers» 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Ярослав Петрович, аспірант 

Вінницький національний технічний університет 

Он-лайн увімкнення  

13:10 – 13:15 «Основи частотно-регульованого електроприводу для 

транспортуючих систем АПК»  

ТОКАРЧУК Олексій Анатолійович, кандидат технічних 

наук, доцент. 

Вінницький національний аграрний університет 

13:15 – 13:20 «Перспективи розвитку вібраційних машин для тонкого 

помелу сільськогосподарської сировини» 

ЯНОВИЧ Віталій Петрович, кандидат технічних наук, 

доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:20 – 13:25 «Перспективи використання суміші дизельного та 

біодизельного палива в сільськогосподарській техніці» 

ГАЛУЩАК Олександр Олександрович, кандидат технічних 

наук, старший викладач 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 



13:25 – 13:30 «Дослідження енергозберігаючих засобів для забезпечення 

нормативних параметрів мікроклімату в тваринницьких 

приміщеннях» 

ЯРОПУД Віталій Миколайович, кандидат технічних наук, 

старший викладач 

Вінницький національний аграрний університет 

13:30 – 13:35 «Дослідження впливу параметрів системи гідроприводів 

блочно-порційного відокремлювача на діапазон 

регулювання швидкості робочих органів»  

РУТКЕВИЧ Володимир Степанович, кандидат технічних 

наук, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:35 – 13:40 «Аналіз роботи гідростатичних підшипників 

регульованого аксіального роторнопоршневого насоса» 

КОВАЛЬОВА Ірина Михайлівна, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:40 – 13:45  «Вибір оптимальної методики покращення складу 

сумішевого палива з рослинної олії»  

БУРЛАКА Сергій Андрійович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

13:45 – 13:50 «Дослідження систем регулювання подачі аксіальних 

насосів LS-гідроприводів сільськогосподарських машин» 

ГРЕЧКО Роман Олександрович, аспірант  

Вінницький національний аграрний університет 

13:50 – 13:55 «Вплив параметрів насоса типу PVC на якість його 

характеристик» 

ЗАКРЕВСЬКИЙ Вадим Петрович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

13:55 – 14:00  «Математична модель горіння системи подвійного палива 

в роботі машино-тракторного агрегата» 

КОЛЕСНИК Лідія Григорівна, аспірантка 

Державний вищий навчальний заклад «Київський 

транспортно-економічний коледж» Національного 

транспортного університету. м. Київ 

14:00 – 14:05 «Розвиток процесів штампування обкочуванням на основі 

аналізу механіки формоутворення складно-профільних 

виробів» 

КОЛІСНИК Микола Анатолійович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

14:05 – 14:10  «Сучасний стан технічного рівня машин для скошування 

трав на сіно» 

МАЛАКОВ Олександр Іванович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 



14:10 – 14:15 «Розробка вібраційного змішувача торовидної форми для 

сипкої сировини» 

МИХАЛЬОВА Юлія Олександрівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

14:15 – 14:20 «Розробка вібраційного млина кутових коливань для 

тонкого помелу крупнокускової сировини» 

СОСНОВСЬКА Людмила Василівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

14:20 – 14:25 «Обґрунтування режимних параметрів процесу сушіння 

насіння соняшника у сушарці вібраційого типу» 

ПРИСЯЖНЮК Дмитро Володимирович, аспірант  

Вінницький національний аграрний університет 

14:25 – 14:30 «Розробка вібраційного дробильно-сушильного агрегата 

для виробництва пелет»  

ЧУЙКО Сергій Леонідович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

14:30 – 14:35 «ІТ технології в галузевому машинобудуванні»  

ЯРЕМЧУК Олександр Анатолійович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

14:35 – 14:40 «Обґрунтування параметрів і режимів взаємодії 

привідного деформівного колеса з ґрунтом» 

ЯРОЩУК Роман Олександрович, аспірант  

Вінницький національний аграрний університет 

14:40 – 14:45 «Розробка біореактора для виробництва 

високоенергетичного біодизельного пального» 

ГОНТАР Володимир Григорович, магістр (керівник –  

ЯНОВИЧ В.П., кандидат технічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:45 – 14:50 «Перспективи розвитку технологічних машин для очистки 

волоського горіха» 

ГОРБАЧЕНКО Анатолій Анатолійович, магістр (керівник – 

ЯНОВИЧ В.П., кандидат технічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:50 – 14:55  «Розробка агрегата для смугового обробітку ґрунту» 

ЯНІШЕВСЬКИЙ Василь Юрійович, магістр (керівник –  

ІВАНОВ М.І., кандидат технічних наук, професор)  

Вінницький національний аграрний університет 

14:55 – 15:00 «Розробка дозатора для внесення сухих консервантів при 

пересуванні  кормів підвищеної якості» 

ВОВК Станіслав Олексійович, студент (керівник –  

ГРИЦУН А.В., кандидат технічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

 



15:00 – 15:05 «Automatic system for commercial electric energy accounting» 

ПАНАСЮК Геннадій Володимирович, студент (керівник – 

ЛОБУРЕНКО О.В., викладач) 

Ладижинський коледж ВНАУ 

15:05 – 15:10 «Сучасні тенденції розвитку машинобудування, переробки 

сільськогосподарської продукції та енергетичних систем 

АПК» 

ШУЛЯК Дмитро Юрійович, студент (керівник – 

ГОРБЕНКО І.В., викладач) 

Технологічно-промисловий коледж ВНАУ 

 



СЕКЦІЯ 3. НОВІТНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ  В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

 

(ВНАУ, 2 корпус, 2421 аудиторія) 

 

Голова секції: ШЕВЧЕНКО Наталія Василівна – асистент кафедри 

рослинництва, селекції та біоенергетичних культур агрономічного 

факультету 

Заступник голови: ТЕЛЕКАЛО Наталія Валеріївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур, агрономічного факультету 

Секретар: ЯКОВЕЦЬ Людмила Анатоліївна – аспірантка кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету 

 

13:00 – 13:05 «Люцерна посівна, як стабілізуючий біологічний фактор 

інтенсифікації кормовиробництва» 

ЦИГАНСЬКИЙ В’ячеслав Іванович, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач 

Вінницький національний аграрний університет 

13:05– 13:10 «Укорінення живців Самшиту вічнозеленого buxus 

sempervirens l в умовах закритого ґрунту» 

ЦИГАНСЬКА Олена Іванівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач 

Вінницький національний аграрний університет 

13:10 – 13:15 «Екологічне обґрунтування захисту насінницьких посівів 

люцерни посівної від галиці люцерної квітової (Contarinia 

medicaginis Kieff.) в Правобережному Лісостепу України» 

РУДСЬКА Ніна Олександрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:15 – 13:20 «Економічна ефективність технології вирощування 

квасолі в умовах правобережного Лісостепу України» 

ГАЙДАЙ Любов Сергіївна, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:20 – 13:25 «Формування площі листкової поверхні рослин гібридів 

кукурудзи залежно від технологічних прийомів 

вирощування» 

ШЕВЧЕНКО Наталія Василівна, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:30 – 13:35 «Проблеми та перспективи розвитку органічного 

сільського господарства в Україні» 

ВДОВИЧЕНКО Ірина Петрівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 



13:35 – 13:40 «State of dendroflora of urban ecosystems in Vinnytsia region» 

ДУДНИК-ТАНАСЮК Євгенія Григорівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:40 – 13:45  «Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких 

металів у ґрунті» 

ЗАЙЦЕВА Тетяна Миколаївна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:45 – 13:50 «Перспектива вирощування капусти брюссельської для 

українського ринку» 

ІВАНОВИЧ Олександра Михайлівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:50 – 13:55 «Методи збереження біотичного різноманіття Cхідного 

Поділля при формуванні екологічної мережі регіону» 

КОВКА Наталія Сергіївна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:55 – 14:00  «Симбіотичний потенціал квасолі овочевої (Phaseolus 

vulgaris L.) залежно від біопрепарату в агроценозах 

Правобережного Лісостепу України» 

ЛИТВИНЮК Галина Володимирівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

14:00 – 14:05 «Прогноз масового поширення стовбурових шкідників 

зони українського Полісся та його актуальність» 

ЛОГІНОВА Світлана Олександрівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

14:05 – 14:10  «Оптимальна норма висіву, вплив люцерни посівної на 

покращення ґрунтових умов» 

МЕЛЬНИК Марина Вікторівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

14:10 – 14:15 «Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень 

на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах 

Лісостепу Правобережного» 

МОРДВАНЮК Мирослава Олексіївна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

14:15 – 14:20 «Елементи сучасних технологій вирощування гороху. 

Стан та перспективи розвитку галузі в Україні» 

МОСТОВЕНКО Вольдемар Віталійович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

14:20 – 14:25 «Продуктивність фізалісу мексиканського за органічного 

вирощування в умовах відкритого ґрунту Правобережного 

Лісостепу України» 

ПОЛУТІН Олексій Олександрович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

 



14:25 – 14:30 «Лікарські рослини Поділля та їх використання в 

сучасних екологічних умовах» 

РАЗАНОВА Алла Михайлівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

14:30 – 14:35 «Сучасні підходи до позакореневих підживлень ярого 

ячменю в умовах правобережного Лісостепу України» 

ТИНЬКО Валентина Василівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

14:35 – 14:40 «Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні 

злакових культур залежно від періоду зберігання» 

ЯКОВЕЦЬ Людмила Анатоліївна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

14:40 – 14:45 «Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності 

зареєстрованих та перспективних сортів люцерни в 

умовах дослідного поля ІК та СГ Поділля НААН» 

КОЗЛОВ Ігор Олександрович, магістр  (керівник –

 МАМАЛИГА В. С., кандидат сільськогосподарських наук, 

професор) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:45 – 14:50 «Вивчення впливу ширини міжрядь на врожайні 

властивості буряків цукрових в умовах Лісостепу 

правобережного» 

ЧАРСЬКИЙ Олексій Володимирович, магістр (керівник – 

ПОЛІЩУК І. С., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:50 – 14:55 «Снігозатримання як ефективний метод для накопичення 

ґрунтової вологи та покращення умов перезимівлі с/г 

культур» 

БОРОДІЙ Микола Петрович, студент (керівник –

 ПОЛІЩУК М. І., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:55 – 15:00 «Удосконалення захисту яблуні від шкодочинних 

організмів в умовах Лісостепу правобережного» 

РУДИК Владислав Анатолійович, студент (керівник –

 ВЕРГЕЛЕС П. М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

15:00 – 15:05 «Досягнення науки і техніки у галузях сільського 

господарства» 

ГНАТЮК Юрій Володимирович, студент (керівник – 

ПРИСЯЖНЮК Д.В., викладач другої категорії) 

Ладижинський коледж ВНАУ 

 



15:05 – 15:10  «Features of Geochemical and Paleontological Formation of 

Mohyliv-Podil’s’kyi City’s Relief» 

ТОРІШНЯК Богдана Станіславівна, студентка 

(керівники – ЧОРНА Т.М., викладач вищої категорії; 

ЧОРНА С.А., БАРТКО Ж.В., керівники інтегрованого 

науково-природничого гуртка) 

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ 

Он-лайн увімкнення 

 

 



СЕКЦІЯ 4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 

МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК  

В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

(ВНАУ, 1 корпус, 1105 аудиторія) 

 

Голова секції: ГОНТАРУК Ярослав Вікторович – асистент кафедри 

аграрного менеджменту факультету менеджменту та права 

Заступник голови: ОХОТА Юлія Володимирівна - аспірантка факультету 

менеджменту та права 

Секретар: КОЗАК Катерина Василівна - аспірантка факультету 

менеджменту та права 

 

13:00 – 13:10 «Аналіз розвитку підприємств переробних галузей АПК»  

ГОНТАРУК Ярослав Вікторович, асистент  

Вінницький національний аграрний університет 

13:10 – 13:20 «Перспективи розвитку біоенергетики в Україні» 

БАБИНА Ольга Миколаївна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:20 – 13:30 «Енергетична та економічна значимість зеленого бізнесу 

для України та світу». 

КОЗАК Катерина Василівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:30 – 13:40  «Влив державної підтримки на розвиток підприємницької 

діяльності в аграрній сфері»  

ОХОТА Юлія Володимирівна, аспірантка  

Вінницький національний аграрний університет 

13:40 – 13:50  «Проблеми ресурсного забезпечення підприємств 

аграрного сектора економіки»  

СКОРОПАД Віталій Васильович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

13:50 – 14:00  «Сучасний стан світового ринку органічної продукції» 

БОДНАР Яна Миколаївна, студентка (керівник – 

ПАЛАМАРЕНКО Я.В., асистент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:00 – 14:10 «Використання інноваційних агротехнологій в управлінні 

витратами підприємства»  

КУРИЛО Наталія Фредорівна, магістрантка (керівник – 

ГЕРАСИМЕНКО Ю.В., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:10 – 14:20 «Особливості відтворення трудових ресурсів у Вінницькій 

області» 

ТОКАР Катерина Сергіївна, магістрантка (керівник – 

ФІЩУК Н.Ю., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 



14:20 – 14:30 «Управління в сфері використання та охорони природно-

заповідного фонду України»  

БОЙКО Вікторія Валеріївна, студентка (керівник – 

МАЗУР К.В., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:30 – 14:40  «Маркетингове дослідження з визначення споживчих 

переваг кондитерської продукції» 

ВІДЕРСЬКА Віта Петрівна, студентка (керівник – 

ЛОГОША Р.В., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:40 – 14:50  «Екологічні проблеми використання природних ресурсів у 

Вінницькій області» 

ВОЛОСНІКОВА Марина Сергіївна, студентка (керівник – 

МАЗУР К.В., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:50 – 15:00  «Управління у сфері використання та охорони водних 

ресурсів» 

ГЛУШКО Ольга Сергіївна, студентка (керівник – 

МАЗУР К.В., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

15:00 – 15:10 «Управління у сфері використання та охорони лісового 

фонду України» 

ГУСАК Дарія Ігорівна, студентка (керівник – МАЗУР К.В., 

кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

15:10 – 15:20 «Маркетингове дослідження ринку кондитерської 

продукції» 

МОРОЧИНСЬКА Марина Вікторівна, студентка 

(керівник – ЛОГОША Р.В., кандидат економічних наук, 

доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

15:20 – 15:30  «Поточна ситуація на українському ринку органічної 

продукції» 

НЕМИРОВСЬКА Марина Михайлівна, студентка 

(керівник – ПАЛАМАРЕНКО Я.В., асистент) 

Вінницький національний аграрний університет 

15:30 – 15:40  «Напрями державної підтримки сільськогосподарських 

підприємств на 2018 рік»  

РУДА Іванна Василівна, студентка (керівник – 

ПАЛАМАРЕНКО Я.В., асистент) 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

 

 



15:40 – 15:45 «Аналіз фінансового стану та вибір стратегії управління 

виробничого підприємства на прикладі ПрАТ «МАЯК» 

СІНЕЛЬНИКОВА Наталія Павлівна, студентка (керівник – 

БОНДАРЕНКО В.М., доктор економічних наук, професор) 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

15:45 – 15:50 «Управління відходами у контексті забезпечення 

екологічної безпеки країни»  

СІНЧУК Віка Олександрівна, студентка (керівник – 

МАЗУР К.В., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

15:50 – 15:55 «Удосконалення мотивації трудової діяльності на 

підприємствах АПК» 

ШПАК Катерина Ігорівна, студентка (керівник – 

КУБАЙ О.Г., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 



СЕКЦІЯ 5. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, 

АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

(ВНАУ, 1 корпус, 1304 аудиторія) 

 

Голова секції: МАРЧЕНКО Світлана Олександрівна – магістрантка 

факультету обліку та аудиту, коректор редакційно-видавничого відділу 

Заступник голови: РОМАНОВИЧ Людмила Андріївна – магістрантка 

факультету обліку та аудиту 

Секретар: ТИМЕНЮК Денис Андрійович – магістр факультету обліку 

та аудиту 

 

13:00 – 13:05 «Облікова політика: сутність та особливості»  

КОВАЛЬ Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент  

Вінницький національний аграрний університет 

13:05– 13:10 «Автоматизація бізнесу шляхом використання мобільних 

додатків» 

МУЛИК Ярославна Ігорівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач 

Вінницький національний аграрний університет 

13:10 – 13:15 «Облік заробітної плати на сільськогосподарських 

підприємствах: теорія і практика» 

МАШЕВСЬКА Анжеліка Анатоліївна, аспірантка, 

асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:15 – 13:20 «Роль первинних документів при відображенні 

господарських операцій з біологічними активами» 

МЕЛЬНИК Ольга Сергіївна, аспірантка, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:20 – 13:25 «Автоматизація системи бухгалтерського обліку в 

аграрному секторі України» 

ЧЕРЕШНЕВИЙ Олександр Ігорович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

13:25 – 13:30 «Особливості обліку земельних ресурсів в управлінні 

підприємством» 

ДЕРКАЧ Ярослава Володимирівна, магістрантка 

(керівник – КОВАЛЬ Л.В., кандидат економічних наук, 

доцент)  

Вінницький національний аграрний університет 

13:30 – 13:35 «Удосконалення організації оплати праці» 

КОЛІСНИК Юлія Сергіївна, магістрантка (керівник –  

ПОДОЛЯНЧУК О.А., кандидат економічних наук, доцент)  

Вінницький національний аграрний університет 

 



13:35 – 13:40 «Ресурсне забезпечення агробізнесу в Україні та 

можливості його оптимізації» 

МАРЧЕНКО Світлана Олександрівна, магістрантка 

(керівник – ГУДЗЕНКО Н.М., кандидат економічних наук, 

доцент)  

Вінницький національний аграрний університет 

13:40 – 13:45  «Аналітичні особливості розвитку АПК України» 

БЕЛЬДІЙ Альона Михайлівна, студентка (керівник – 

ГЛАЗКО Н.Д., асистент) 

Вінницький національний аграрний університет 

13:45 – 13:50 «Шляхи вдосконалення обліку необоротних активів» 

ВОЛКОВА Юлія Олегівна, студентка (керівник – 

ПРАВДЮК М.В., кандидат економічних наук, старший 

викладач) 

Вінницький національний аграрний університет 

13:50 – 13:55 «Ревізія як метод фінансового контролю» 

ВОЩІНОВА Діана Олексіївна, студентка (керівник –

 МИХАЛЬЧИШИНА Л.Г., кандидат економічних наук, 

доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

13:55 – 14:00  «Аналітична оцінка грошових потоків підприємства та 

напрями її поліпшення» 

ГОРДІЄНКО Вікторія Вікторівна, студентка (керівник – 

МУЛИК Т.О., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:00– 14:05 «Ведення обліку багаторічних насаджень» 

ЛЮЛЬЧАК Юлія Володимирівни, студентка (керівник – 

ПРАВДЮК М.В., кандидат економічних наук, старший 

викладач) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:05 – 14:10  «Фінансовий облік розрахунків з підзвітними особами» 

МУСІХІНА Марія Геннадіївна, студентка (керівник – 

КОВАЛЬ Н.І., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:10 – 14:15 «Бухгалтерський облік в аграрному секторі економіки 

України» 

ОБНЯВКО Марія Володимирівна, студентка (керівник – 

КОВАЛЬ Н.І., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:15 – 14:20 «Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки 

підприємства» 

РАБОКОНЬ Юлія Сергіївна, студентка (керівник – 

ГУДЗЕНКО Н.М., кандидат економічних наук, доцент)  

Вінницький національний аграрний університет 

 

http://vsau.vin.ua/departs/index.php?id=196&t_id=527&mode=teacher
http://vsau.vin.ua/departs/index.php?id=10&t_id=464&mode=teacher
http://vsau.vin.ua/departs/index.php?id=196&t_id=525&mode=teacher


14:20 – 14:25 «Принципи формування фінансової звітності» 

РИЖУК Юлія Олександрівна, студентка (керівник – 

ІЩЕНКО Я.П., кандидат економічних наук, доцент)  

Вінницький національний аграрний університет 

14:25 – 14:30 «Вдосконалення оплати праці в Україні» 

РОЗНЮК Ірина Олександрівна, студентка (керівник – 

КОВАЛЬ Н.І., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:30 – 14:35 «Перспективи розвитку економічного аналізу в Україні» 

СКРИПНИК Тетяна Павлівна, студентка (керівник – 

КОВАЛЬ Н.І., кандидат економічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:35 – 14:40 «Особливості бухгалтерського обліку в агросфері» 

ТАРАН Мирослава Миколаївна, студентка 

(керівник – ПОДОЛЯНЧУК О.А., кандидат економічних 

наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:40 – 14:45 «Використання земель на умовах емфітевзису: правовий 

та обліковий аспекти» 

ШАРГАЛО Наталія Вікторівна, студентка (керівник – 

ІЩЕНКО Я.П., кандидат економічних наук, доцент)  

Вінницький національний аграрний університет 

14:45 – 14:50 «What prospects has criptocurrency in the world?» 

БРИЖАТА Яна Євгенівна, студентка (керівник – 

ПОЛІЩУК Н.М., викладач І категорії ) 

Технологічно – промисловий коледж ВНАУ 

14:50 – 14:55 «The improvement of the mechanism of collecting  

personal income tax»  

ПЕТРАШЕВСЬКИЙ Олексій Володимирович, студент 

(керівник – ЧОРНЕНЬКА Л.Г., спеціаліст вищої категорії, 

викладач) 

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ 

14:55 – 15:00 «Development prospects of accounting, analysis and audit in 

Ukraine» 

ТАРНАВСЬКИЙ Владислав Віталійович, студент 

(керівник – БІЛОУС В.І., викладач-методист іноземної 

мови) 

Чернятинський коледж ВНАУ 

15:00 – 15:05 «Сучасний стан ринку молока і молочної продукції у 

Вінницькій області» 

ТІТАРЕНКО Тетяна Андріївна, студентка (керівник – 

ВІЛЬЧИНСЬКА Н.Л., викладач вищої категорії) 

Технологічно – промисловий коледж ВНАУ 

 

 

http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/563c13da32f6285ec22575a00045974e/53b81e49d31119aec22576b10059462a?OpenDocument


СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 

ТВАРИННИЦТВІ ТА ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ 

 

(ВНАУ, 3 корпус, 3318 аудиторія) 

 

Голова секції: ОГОРОДНІЧУК Інна Олександрівна – магістрантка 

факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва 

Заступник голови: КРАСНОСЕЛЬСЬКА Марина Петрівна – асистент 

кафедри харчових технологій та мікробіології факультету технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва 

Секретар: ТРАЧУК Євген Григорович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва 

продукції тваринництва факультету технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

 

13:00 – 13:05 «Вплив дріжджового препарату на перетравність 

молодняку кролів» 

ТРАЧУК Євген Григорович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент  

Вінницький національний аграрний університет 

13:05– 13:10 «Ефективність використання БВМД «Енервік» при 

вирощуванні свиней на м'ясо» 

БІЛЯВЦЕВА Вікторія Вікторівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:10 – 13:15 «Якість м’яса при згодовувані преміксів «Інтермікс»» 

ДАЦЮК Інна Валеріївна, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:15 – 13:20 «НАССР в харчовій промисловості» 

КРАСНОСЕЛЬСЬКА Марина Петрівна, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:20 – 13:25 «Особливості використання БМВД «Інтермікс» в годівлі 

свиноматок» 

ЛЮБАСЮК Назарій Васильович, асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

13:25 – 13:30 «Використання термінальних кнурів в програмах 

гібридизації в порівнянні з чистопородними і помісними 

тваринами» 

ФЕДЯЄВА Анна Сергіївна, асистент 

Харківська державна зоотехнічна академія 

Он-лайн увімкнення 

 

 

 

http://vsau.vin.ua/departs/index.php?id=27&t_id=1976&mode=teacher


13:30 – 13:35 «Застосування харчових добавок при виробництві 

харчових продуктів» 

БОНДАР Мар’яна Михайлівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:35 – 13:40 «Використання ефірних олій у годівлі поросят» 

ВУГЛЯР Василь Сергійович, аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

13:40 – 13:45  «Застосування консервантів при силосуванні кормів» 

ЗЕЛІНСЬКА Ірина Петрівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:45 – 13:50 «Особливості впливу пребіотичного препарату на 

перетравність піддослідного молодняку свиней» 

МЕЛЬНИК Мирослава Олегівна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:50 – 13:55 «Безпечність молока: роль та важливість лабораторних 

досліджень» 

КОСТЮК Тетяна Аркадіївна, аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

13:55 – 14:00  «Особливості влаштування «чистих приміщень» у 

мікробіологічній промисловості» 

ГАШИНСЬКА Анна Сергіївна, магістрантка (керівник – 

КОЦ І.В., кандидат технічних наук, професор) 

Вінницький національний технічний університет 

14:00 – 14:05 «Використання нових об’єктів полікультури при 

вирощуванні риби в ФОГ «Грушківецьке» Калинівського 

району» 

ГРИНЧУК Юлія Юріївна, магістрантка (керівник – 

ГУЦОЛ А.В., доктор сільськогосподарських наук, професор) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:05 – 14:10  «Новітні методи відтворення коропа в ПП «Похвалюк» 

Вінницького району» 

ДОРОФЄЄВА Марина Володимирівна, магістрантка 

(керівник – ГУЦОЛ А.В., доктор сільськогосподарських  

наук, професор) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:10 – 14:15 «Інтенсивна технологія вирощування товарної риби в ПП 

«Кучмар» Літинського району» 

ЗАБОЛОТНИЙ Михайло Анатолійович, магістр (керівник 

– ГУЦОЛ А.В., доктор сільськогосподарських  наук, 

професор) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:15 – 14:20 «Розробка рецептур напою з молочної сироватки»  

КОЛЕСНИК Вероніка Романівна, магістрантка (керівник – 

ФІАЛКОВСЬКА Л.В., кандидат технічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 



14:20 – 14:25 «Особливості організації науково-господарського досліду 

на молодняку шиншил» 

КУЧЕРЯВА Марина Францівна, магістрантка (керівник – 

КУЧЕРЯВИЙ В.П., доктор сільськогосподарських наук, 

професор) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:25 – 14:30 «Результати згодовування модифікованої браги в 

заключний період відгодівлі бичків» 

МИШЕВСЬКА Вікторія Юріївна, магістрантка (керівник – 

ПАЛАДІЙЧУК О.Р., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:30 – 14:35 «Перспективна технологія виробництва товарної риби» 

ХОМЕНКО Ольга Василівна, магістрантка (керівник – 

МУШИТ С.О., кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:35 – 14:40 «Система створення мікроклімату у приміщеннях для 

утримання тварин» 

БАДЯКА Олег Володимирович, студент (керівник – 

КОЦ І.В., кандидат технічних наук, професор) 

Вінницький національний технічний університет 

14:40 – 14:45 «Конструктивні особливості теплиці нового типу – 

сонячного вегетацію»  

ДЄДОВА Олена Володимирівна, студентка (керівник – 

КОЦ І.В., кандидат технічних наук, професор) 

Вінницький національний технічний університет 

14:45 – 14:50 «Механізм внесення пробіотичного препарату 

відгодівельного молодняку кролів» 

ГАВРИЛЮК Владислав Олегович, студент (керівник – 

КУЧЕРЯВИЙ В.П., доктор сільськогосподарських наук, 

професор) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:50 – 14:55 «Новітні технології вирощування креветок» 

ВОДЗІНСЬКА Світлана Вікторівна, студентка (керівник – 

МУШИТ С.О., кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач) 

Вінницький національний аграрний університет 

14:55 – 15:00 «Інноваційні технології у харчовій промисловості»  

МАХЛАЙ Антон Олександрович, студент (керівник – 

СОЛОМОН А.М., кандидат технічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

 



15:00 – 15:05 «Сучасні тенденції дитячого харчування»  

СУХОДОЛЯ Дар’я Валеріївна, студент (керівник – 

СОЛОМОН А.М., кандидат технічних наук, доцент) 

Вінницький національний аграрний університет 

15:05 – 15:10 «Сиропридатність молока» 

ПАЦАНОВСЬКА Наталія Ігорівна, студентка (керівник – 

СОЛОМОН А.М., кандидат технічних наук, доцент) 

Технологічно – промисловий коледж ВНАУ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

16:10 - 16:30 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ЗА СЕКЦІЯМИ 

(ВНАУ, 2 корпус, аудиторія 2220 ) 



Для нотаток 
  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ  

«МАЙБУТНЄ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ:  

ПОГЛЯД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ» 

 

 

 

 

21008, Україна, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3. 

Вінницький національний аграрний університет 

15 – 16 травня 2018 року 
 

 


