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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Гончарук Інна Вікторівна 

Електронна пошта: vnaunauka2020@gmail.com  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1599-5720 

Scopus Author ID: 57200143973 

ResearcherID: D-4512-2019 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zHcn_JQAAAAJ

&hl=uk 

Робоча адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, 

навчальний корпус № 2. 

Дата та місце народження: 
02.08.1988 р., м. Ямпіль, Ямпільського району, Вінницької області. 

Освіта:  
У 2005 р. закінчила ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 м. Ямполя (із золотою медаллю); 

У 2010 р. закінчила Вінницький національний аграрний університет із 

відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію 

«Магістр з обліку і аудиту»; 

2011 – 2014 рр. – навчання в аспірантурі Вінницького національного 

аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

27.08.2014 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розвиток та 

ефективність підприємницької діяльності у виробництві біопалива» у 

спеціалізованій вченій раді Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного 

університету та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 

12.07.2017 р. – отримала атестат доцента кафедри економіки Вінницького 

національного аграрного університету; 

11.12.2020 р. – захистила докторську дисертацію за темою «Забезпечення 

енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого 

розвитку» у спеціалізованій вченій раді Д 05.854.03 Вінницького 

національного аграрного університету та здобула науковий ступінь доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством; 

15.04.2021 р. – отримала атестат професора кафедри економіки Вінницького 

національного аграрного університету. 

 

 

mailto:vnaunauka2020@gmail.com
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Науковий ступінь:  

Кандидат економічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Розвиток та 

ефективність підприємницької діяльності у виробництві біопалива». 

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 2014 р., Вінницький національний аграрний 

університет, м. Вінниця. Науковий керівник: д.е.н., професор, академік 

НААН України Калетнік Григорій Миколайович. 

Доктор економічних наук. Тема докторської дисертації: «Забезпечення 

енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого 

розвитку». Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством, 2020 р., Вінницький національний аграрний університет, 

м. Вінниця. Науковий керівник: д.е.н., професор, академік НААН України 

Калетнік Григорій Миколайович. 

 

Вчене звання: 

Доцент кафедри економіки, 2017 р. 

Професор кафедри економіки, 2021 р. 

 

Трудова діяльність: 

2007 – 2010 рр. – бухгалтер ВАТ «Ямпільський консервний завод»; 

2010 – 2011 рр. – фахівець другої категорії відділу кадрів Вінницького 

національного аграрного університету; 

2011 – 2012 рр. – фахівець першої категорії відділу аспірантури і 

докторантури Вінницького національного аграрного університету; 

01.03.2013 – 01.01.2014 рр. – асистент кафедри організації агробізнесу 

факультету менеджменту навчально-наукового інституту менеджменту, 

адміністрування та права. 

02.01.2014 – 16.06.2014 рр. – асистент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності факультету менеджменту навчально-

наукового інституту менеджменту, адміністрування та права; 

16.06.2014 р. – 01.02.2018 рр. – помічник ректора Вінницького національного 

аграрного університету; 

17.06.2014 – 30.06.2014 рр. – асистент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності факультету менеджменту ВНАУ; 

01.09.2014 – 30.06.2015 рр. – старший викладач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 

факультету менеджменту ВНАУ; 

01.09.2015 – 17.12.2015 рр. – старший викладач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 

факультету менеджменту та права ВНАУ; 

12.2015 – 06.2016 рр. – помічник-консультант народного депутата України; 

01.09.2016 – 17.02.2021 рр. – доцент кафедри економіки факультету 

економіки та підприємництва; 

01.02.2018 – 19.03.2018 рр. – тимчасово виконуюча обов’язки проректора з 

наукової роботи ВНАУ; 
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19.03.2018 – 26.09.2020 рр. – проректор з наукової роботи ВНАУ; 

26.09.2018 р. – посада викладена у новій редакції: проректор з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності ВНАУ; 

01.12.2019 р. – посада викладена у такій редакції – проректор з наукової та 

інноваційної діяльності ВНАУ; 

01.12.2019 – 03.08.2020 рр. – проректор з наукової та інноваційної діяльності 

ВНАУ; 

03.08.2020 – 17.02.2021 рр. – доцент кафедри економіки факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ; 

17.02.2021 – 01.04.2021 рр. – проректор з наукової та інноваційної діяльності 

та професор кафедри економіки факультету економіки та підприємництва 

ВНАУ за сумісництвом; 

01.04.2021 р. по теперішній час – проректор з наукової та інноваційної 

діяльності та професор кафедри економіки та підприємницької діяльності 

факультету економіки та підприємництва ВНАУ за сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Дисципліни, які викладає НПП: 

«Політекономія», «Основи економічної теорії», «Аграрна політика та 

земельні відносини», «Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки», 

«Біопалива: Ефективність виробництва і споживання в АПК України», 

«Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас і біопалива», 

«Організація і економіка використання біоресурсів». 

 

 

Методичні вказівки 

1. Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук І.В., Гонтарук Я.В. 

Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факультету 

менеджменту та права спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і 

адміністрування» денної та заочної форми навчання. Вінниця: РВ ВНАУ, 

2015. 69 с. 

2. Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук І.В., Гонтарук Я.В. 

Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факультету 

менеджменту та права спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і 

адміністрування» денної та заочної форми навчання. Вінниця: РВ ВНАУ, 

2015. 70 с. 

3. Гончарук І.В., Коломієць Т.В. Політична економія. Методичні 

вказівки до виконання курсових робіт для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Вінниця: ВНАУ, 2017. 39 с. 

4. Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Шклярук Ю.Є. Менеджмент 

організацій: методичні вказівки для проходження навчальної практики для 

студентів Центру післядипломної освіти та дорадництва освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Вінниця: ВНАУ, 2018. 

44 с. 

5. Гончарук І.В., Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Менеджмент. Методичні 

вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету 

менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент», «Логістика» та 071 

«Публічне управління та адміністрування» ОКР Бакалавр денної заочної 

форми навчання. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2021. 25 с.  

 

 

 

 



7 

Основні публікації (за останні 5 років): 

 
Підручники 

1. Калетнік Г.М., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Лутковська С.М. Аграрна 

політика та земельні відносини (частина 1): підручник. Вінницький 

національний аграрний університет. Вінниця: ТОВ «Консоль», 2020. 300 с.  

  
Рис. 1. Аграрна політика та земельні відносини (Ч. 1): підручник, 2020 р. 

 

Монографії 

1. Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Гончарук І.В. та ін. 

Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарських 

підприємствах: фінансово-обліковий аспект: монографія. За ред. 

О.М. Варченко. Біла Церква, БНАУ, 2019. 288 с. 

 
Рис. 2. Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарських 

підприємствах: фінансово-обліковий аспект: монографія, 2019 р. 
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2. Мазур В.А., Гончарук І.В., Панцирева Г.В., Телекало Н.В. 

Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування 

зернобобових культур. Монографія. Вінниця: Твори, 2020. 192 с. 

 
Рис. 3. Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування 

зернобобових культур: монографія, 2020 

 

3. Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Цицюра Я.Г., Лутковська С.М. 

Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні. Вінниця: 

Твори. 2020. 472 с. 

 

Рис. 4. Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні: 

монографія, 2020 
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4. Honcharuk I., Kovalchuk S. Agricultural Production Greening 

Management in the Eastern Partnership countries with the EU. The theoretical and 

practical aspects of the development of the European Research Area: monograph. 

Riga, Latvia: Publishing House «Baltija Publishing», 2020. Р. 42-68. 

  
Рис. 5. Agricultural Production Greening Management in the Eastern 

Partnershipcountries with the EU, 2020 

 

5. Honcharuk I., Pantsyreva H. Efficiency of growing legumes crops in 

Ukraine. Integration of traditional and innovation processes of development of 

modern science. Collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, 

Riga, Latvia. 2020. P. 42-65. 

 
Рис. 6. Efficiency of growing legumes crops in Ukraine. Integration of traditional 

and innovation processes of development of modern science, 2020 
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Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

Core Collection 

 

1. Yanovich V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. Design of 

System to Control a Vibratory Machine for Mixing Loose Materials. Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/3(90). Р. 4-13 (Scopus). 

2. Yanovich V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. Engineering 

Management of Vibrating Machines for Targeted Mechanical Activation of Premix 

Components. INMATEH. Agricultural Engineering. 2018. Vol. 54. №. 1. P. 25-32 

(Scopus / Web of Science). 
3. Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. Effect of the 

Elements of Cultivation Technology on Bioethanol Production Under Conditions 

of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 

№ 8(3). P. 47-53 (Web of Science). 

4. Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk I., Ivanovs S., Usenko M. Results 

of Experimental Investigations of a Flexible Active Harrow with Loosening Teeth. 

Agronomy Research. 2019. № 17(5). Р. 1839–1845 (Scopus). 

5. Varchenko O., Krysanov D., Shubravska O., Khakhula L., Gavryk O., 

Byba V., Honcharuk I. Supply Chain Strategy in Modernization of State Support 

Instruments for Small Farms in Ukraine. International Journal of Supply Chain 

Management. 2020. Vol. 9, № 1. Р. 536-543 (Scopus). 

6. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-Free Production 

Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural 

Enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. XI, 

№ 3(43). Р. 513-522 (Scopus). 

7. Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Yu. The World 

Experience in the Regulation of the Land Circulation. European Journal of 

Sustainable Development. 2020. № 9(2). Р. 557-568 (Scopus / Web of Science). 

8. Palamarchuk V., Krychkovskyi V., Honcharuk I., Telekalo N. The 

Modeling of the Production Process of High-Starch Corn Hybrids of Different 

Maturity Groups. European Journal of Sustainable Development, 2021, № 10(1), 

P. 584-598 (Scopus / Web of Science). 

9. Honcharuk I., Kupchuk I., Solona O., Tokarchuk O., Telekalo N. 

Experimental Research of Oscillation Parameters of Vibrating-roto Crusher. 

Przegląd elektrotechniczny. 2021. № 3. P. 97-100 (Scopus / Web of Science). 

 

Наукові публікації у фахових виданнях  

 

1. Гончарук І.В., Томашук І.В. Вплив еколого-економічного фактору 

на особливості організаційно-економічного механізму використання 

ресурсного потенціалу сільських територій. Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 52-62. 

2. Гончарук І.В. Роль сільськогосподарських кооперативів у 

забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області. 

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 
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2017. № 8(24). С. 56-67.  

3. Гончарук І.В. Перспективи розвитку страхового ринку. Збірник 

наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 

Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 44. Ч. 2. С. 87-93. 

4. Гончарук І.В. Роль фінансового планування у розвитку малого і 

середнього бізнесу. Ефективна економіка. 2017. № 9. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5770. 

5. Гончарук І.В., Іщенко Я.П., Стригун І.В. Організаційні аспекти 

облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих 

структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків Національної академії аграрних наук України). Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9 (25). С. 33-45.  

6. Гончарук І.В., Браніцький Ю.Ю., Томашук І.В. Основні аспекти 

ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у 

сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької 

ДСС ІБК і ЦБ НААН України). Економіка. Фінанси. Менеджмент: 

актуальні питання науки і практики. 2017. № 10(26). С. 54-68. 

7. Гончарук І.В., Плахтій Т.Ф., Старосуд В.І. Система обліку та 

оподаткування на дослідно-селекційній станції ІБКІЦБ НААН України: стан 

та напрями удосконалення. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні 

питання науки і практики. 2017. № 11. С. 17-30. 

9. Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. Фінансові результати 

сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична 

оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК І ЦБ 

НААН України). Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 

науки і практики. 2018. № 3. С. 18-34. 

10. Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку 

ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка. 

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4(32). 

С. 19-30. 

11. Гончарук І.В., Юрчук Н.П. Організація єдиного електронного 

науково-освітнього простору сучасного університету. Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 12(40). С. 75-

87. 

12. Гончарук І.В., Томашук І.В. Економічна ефективність енергетичної 

автономії АПК за рахунок використання біопалив. Економіка, фінанси, 

менеджмент: актуальні проблеми науки і практики. 2019. № 2(42). С. 7-19. 

13. Гончарук І.В., Шевчук Г.В. Маркетинг як фактор 

конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої галузі. Агросвіт. 2020. 

№ 5. С. 50-55. 

14. Гончарук І.В. Досвід формування енергетичної автономії сільських 

територій: оцінка ролі кооперативів. Економіка, фінанси, менеджмент: 

актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. С. 23-40. 

15. Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Понятійний апарат категорії 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5770
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сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого 

використання для виробництва біоенергії. Економіка, фінанси, менеджмент: 

актуальні питання науки і практики. 2020. № 3. С. 23-38. 

16. Гончарук І.В. Організаційно-економічне забезпечення 

енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Економіка, 

фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 2. 

С. 23-38.  

17. Гончарук І.В. Виробництво біогазу в аграрному секторі – шлях до 

підвищення енергетичної незалежності та родючості ґрунтів. Агросвіт. 2020. 

№ 15. С. 18-29.  

18. Гончарук І.В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне 

явище. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 71-77. 

19. Гончарук І.В. Енергетична незалежність АПК на засадах сталого 

розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 29-36. 

20. Калетнік Г.М., Гончарук І.В. Економічні розрахунки потенціалу 

виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної 

незалежності агропромислового комплексу. Економіка АПК. 2020. № 9.                   

С. 6-16. 

21. Гончарук І.В. Формування енергетичної незалежності як основи 

сталого розвитку агропромислового комплексу. Агросвіт. 2020. № 19-20.               

С. 38-46.  

22. Гончарук І.В. Сучасний стан енергозабезпечення 

агропромислового комплексу України. Економіка та держава. 2020. № 10. 

С. 93-98. 

23. Гончарук І.В. Кластеризація виробництва біопалив у формуванні 

енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Інвестиції: 

практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 64-73. 

24. Гончарук І.В. Моделювання та прогнозування рівня енергетичної 

незалежності агропромислового комплексу України на засадах сталого 

розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8254. 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

 

1. Honcharuk I. Use of Wastes of the Livestock Industry as a Possibility for 

Increasing the Efficiency of AIC and Replenishing the Energy Balance. Visegrad 

Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. 2020. Vol. 9, № 1. P. 9–14. 

2. Honcharuk I., Babyna O. Dominant trends of innovation and investment 

activities in the development of alternative energy sources. East European 

Scientific Journal. 2020. № 2(54). Р. 6-12. 

3. Гончарук І.В., Бабина О.М. Концептуальні засади удосконалення 

інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з 

альтернативних джерел. Colloquium-journal. 2020. № 17(69). С. 47-55. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8254
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Матеріали конференцій 

 

1. Калетнік Г.М., Гончарук І.В. Складові розвитку сільських територій 

та моделі аграрного підприємництва і кооперації. Збірник матеріалів 

наукової конференції і навчально-практичного семінару «Розвиток малого і 

середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми та перспективи». 

28 серпня 2015 р., Вінниця: Едельвейс і К, 2015. С. 5-13. 

2. Гончарук І.В., Томашук І.В. Інноваційні аспекти розвитку сільських 

територій. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки».                                        

18-19 травня 2017 р., Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 

С. 216-127. 

3. Гуцаленко О.О., Гончарук І.В. Особливості міжнародних 

розрахунків та валютних операцій органічних операторів України Збірник тез 

всеукраїнської науково-практичної конференції «Органічне 

агровиробництво: освіта і наука», Київ, 01.11.2018 р. С. 185-188 

4. Гончарук Т.В., Гончарук І.В. Перспективи розвитку ринку 

біопалива в Україні. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції «Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень». 28 березня 2019 р., Львів: Крок, 2019.                  

С. 87-90. 

5. Гончарук І.В. Ефективність виробництва біогазу з вторинних 

ресурсів АПК. Збірник тез науково-практичної конференції Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З. Ґжицького «Сільські території України: стан і перспективи розвитку» 

присвяченій 120-річчю з часу створення громадської організації «Сільський 

господар» 16-17 травня 2019 р., Львів, 2019. С. 9-10. 

6. Гончарук І.В. Нормативно-правове забезпечення енергетичної 

незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку. 

Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні 

аспекти розвитку». 28 жовтня 2020 р., Полтава, 2020. Ч. 1. С. 55-57.  

 

Участь конференцій 

 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», м. Немирів, 4-5 квітня 2019 р. Тема 

доповіді: «Світовий досвід регулювання ринкового обігу земель». 
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Рис. 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», м. Немирів, 4-5 квітня 2019 р. 

 

 
Рис. 8. Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні 

технології в будівництві, економіці та дизайні», м. Немирів,  

4-5 квітня 2019 р. 
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2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Економіка, бізнес та управління», м. Могилів-Подільський,                  

22-23 квітня 2019 р. Тема доповіді: «Ефективність виробництва біогазу з 

вторинних ресурсів АПК» 

 
Рис. 9. Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених та студентів «Економіка, бізнес та управління», м. Могилів-

Подільський, 22-23 квітня 2019 р. 

 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція для представників 

наукової спільноти, бізнесу, викладачів, студентів та учнів «Молодіжний 

науковий форум», м. Ладижин, 23-24 квітня 2019 р. Тема доповіді: 

«Ефективність біогазу в сільськогосподарських підприємствах галузі 

тваринництва України». 

 
Рис. 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний 

науковий форум», м. Ладижин, 23-24 квітня 2019 р. 
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Рис. 11. Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Молодіжний науковий форум», м. Ладижин, 23-24 квітня 2019 р. 

 

4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих 

вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах інтеграційний процесів», м. Вінниця,                         

15-16 травня 2019 р. Тема доповіді: «Енергетична автономія АПК на основі 

ефективного використання поновлюваних джерел енергії». 

 
Рис. 12. Учасники міжнародної науково-практичної практична інтернет-

конференція молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційний 

процесів», м. Вінниця, 15-16 травня 2019 р. 
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5. Всеукраїнська науково-практичній конференції «Від науки до 

практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку 

праці», м. Вінниця, 12-13 березня 2020 р. Тема доповіді: «Розвиток 

біоенергетичного потенціалу аграрного сектору як складової сталого 

розвитку України». 

 
Рис. 13. Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від науки 

до практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного 

ринку праці», м. Вінниця, 12-13 березня 2020 р. 

 

 
Рис. 14. Всеукраїнська науково-практичній конференції «Від науки до 

практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного 

ринку праці», м. Вінниця, 12-13 березня 2020 р. 
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6. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 

тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах 

конвергенції», м. Вінниця, 14-15 травня 2020 р. Тема доповіді: «Досвід 

формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі 

кооперативів». 

 
Рис. 15. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 

тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах 

конвергенції», м. Вінниця, 14-15 травня 2020 р. 

 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

менеджменту та права», м. Вінниця, 2 червня 2020 р. Тема доповіді: 

«Виробництво біогазу в аграрному секторі – шлях до підвищення 

енергетичної безпеки та родючості ґрунтів». 

 
Рис. 16. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

менеджменту та права», м. Вінниця, 2 червня 2020 р. 
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Рис. 17. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми менеджменту та права», м. Вінниця,  

1-2 червня 2020 р. 

 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, 

фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», м. 

Полтава, 28 жовтня 2020 р. Тема доповіді: «Нормативно-правове 

забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на 

засадах сталого розвитку». 

 
Рис. 18. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної 

конференції «Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та 

практичні аспекти розвитку», м. Полтава, 28 жовтня 2020 р. 
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Патенти та авторські свідоцтва 

 

1. Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Янович В.П. Патент на корисну 

модель. Біогазова установка. № 109559. Публікація відомостей 25.08.2016. 

Бюл. № 16.  

2. Гончарук І.В., Любін М.В., Яропуд В.М., Токарчук Д.М., 

Токарчук О.А Патент на корисну модель. Біогазовий реактор. №133543. 

Публікація відомостей 10.04.2019. Бюл. №7. 

 
Рис. 19. Патент на корисну модель. Біогазовий реактор 

 

3. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А. Патент на корисну модель. 

Обладнання для очищення рідкої сировини. № 135445. Публікація 

відомостей 26.06.2019. Бюл. № 12.  

 
Рис. 20. Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої 

сировини 
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4. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А. Патент на корисну модель. Горіхокол 

«ГМК-350». № 136226. Публікація відомостей 12.08.2019. Бюл. № 15. 

  
Рис. 21. Патент на корисну модель. Горіхокол «ГМК-350» 

 

5. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А. Патент на корисну модель. 

Обладнання для лущення волоських горіхів. №137018. Публікація відомостей 

25.09.2019. Бюл. №18. 

6. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А. Патент на корисну модель. 

Обладнання для лущення волоських горіхів. № 137177. Публікація 

відомостей 10.10.2019. Бюл. № 19. 

  
Рис. 22. Патент на корисну модель. Обладнання для лущення волоських 

горіхів 

 

7. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А., Спірін А.В., Твердохліб І.В., 

Холява О.В. Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої 

неоднорідної сировин. № 137975. Публікація відомостей 11.11.2019. 

Бюл. № 21. 
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Рис. 23. Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої 

неоднорідної сировини 

 

8. Гончарук І.В., Полєвода Ю.А., Спірін А.В., Твердохліб І.В., 

Леочко А.В. Патент на корисну модель. Обладнання для очищення рідкої 

неоднорідної сировини. № 137976. Публікація відомостей 11.11.2019. 

Бюл. № 21. 

9. Ярошенко Л.В., Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Рубаненко О.О. 

Патент на винахід. Сферичний вібраційний млин із кінематичним приводом. 

№122008. Публікація відомостей 25.08.2020. Бюл. №16. 

 
Рис. 24. Патент на винахід. Сферичний вібраційний млин із кінематичним 

приводом 

 

10. Гончарук І.В., Токарчук О.А., Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 

Біогазовий реактор з повітряним підігрівом. Патент на корисну модель. 

№ 146896. Публікація відомостей 31.03.2021. Бюл. № 13. 
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Рис. 25. Патент на корисну модель. Біогазовий реактор з повітряним 

підігрівом 

 

Авторські свідоцтва 

 

1. Калетнік Г.М., Гончарук І.В., Луцяк В.В. Науковий твір «Настанова 

з використанням графічної ілюстрації, що стосується науки «Система 

управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно-

жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського» («СУСВ 

ОЖП»)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86671 від 

12.03.2019 р. 

 
Рис. 26. Свідоцтво та рішення про реєстрацію авторського права на твір 

«Система управління створенням вартості при виробництві продукції у 

олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки 

горіху волоського» («СУСВ ОЖП»)» 

 

2. Гончарук І.В., Купчук І.М., Солона О.В., Мельник О.С. Науковий 

твір. Комп’ютерна програма «Smart IR-Control Robotic Chassis v 1.0» («Robot 

Smart Control v 1.0»). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 103284 від 18.03.2021 р. 
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Рис. 27. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Комп’ютерна програма «Smart IR-Control Robotic Chassis v 1.0» («Robot 

Smart Control v 1.0»)» 

Цитування наукових публікацій: 
 

 
Рис. 28. Міжнародний ідентифікатор автора д.е.н., професора, проректора 

з наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В. 

ORCID ID (0000-0002-1599-5720) 
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Рис. 29. Міжнародний ідентифікатор автора д.е.н., професора, проректора 

з наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В.  

Scopus Author ID (57200143973) 

 

 
Рис. 30. Міжнародний ідентифікатор автора д.е.н., професора, проректора 

з наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В.  

RESEARCHER ID, який інтегрується з наукометричною базою 

Web of Science (D-4512-2019) 
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Рис. 31. Профіль автора д.е.н., професора, проректора з наукової та 

інноваційної діяльності Гончарук І.В. у «Google Scholar»  

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

 

1. Державні тематики: 

1. Державна тематика молодих вчених «Розробка новітньої концепції 

використання відходів сільського господарства для забезпечення 

енергетичної автономії аграрних підприємств», яка затверджена в 

Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0119U100786), термін виконання: 2019-2021 рр. 

2. Державна тематика «Розробка концепції забезпечення енергетичної 

безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку 

сільських територій», яка затверджена в Українському інституті науково-

технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0121U109443), термін виконання: 2021-2022 рр. 

2. Госпрозрахункові тематики: 

3. Госпрозрахункова тематика «Методика визначення потенціалу 

джерел відновлювальної енергії на прикладі Сандракської ГЕС у Вінницькій 

області», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0118U003689), термін виконання: 02.2018-09.2018 рр. 

Замовник: Зовнішньоекономічна асоціація «Новосвіт». Фінансування: 
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30 тис.грн. 

4. Госпрозрахункова тематика «Використання відновлювальних 

енергетичних ресурсів у формуванні системи енергозабезпечення сільських 

територій», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0118U001419), термін виконання: 04.2018-11.2018 рр. 

Замовник: ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» . 

Фінансування: 50 тис.грн. 

5. Госпрозрахункова тематика «Розвиток органічного виробництва в 

Україні на основі модернізації навчального процесу аграрних закладів вищої 

освіти», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0118U001422), термін виконання: 04.2018-12.2020 рр. 

Замовник: ТОВ «Інгуз-7». Фінансування: 150 тис.грн. 

6. Госпрозрахункова тематика «Інформаційне забезпечення управління 

користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення 

аграрного підприємства», яка затверджена в Українському інституті науково-

технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0118U001420), термін виконання: 04.2018-11.2018 рр. 

Замовник: ТОВ «Скоморошківське». Фінансування: 50 тис.грн. 

7. Госпрозрахункова тематика «Розробка комплексу технологічних 

машин для глибокої переробки волоського горіха», яка затверджена в 

Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0118U001421), термін виконання: 04.2018-11.2018 рр. Замовник: 

ПП «ЯФК ВІТОН». Фінансування: 135 тис.грн. 

8. Госпрозрахункова тематика «Створення технології виробництва 

біогазу шляхом оптимізації складу біологічної суміші на основі відходів 

тваринництва та рослинних компонентів», яка затверджена в Українському 

інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з 

присвоєнням державного реєстраційного номера (0118U100527), термін 

виконання: 04.2018-12.2020 рр. Замовник: ННВК «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум». Фінансування: 190 тис.грн. 

9. Госпрозрахункова тематика «Розробка економічної моделі 

виробництва біогазу з різних видів сировини та різних потужностей 

біогазових станцій та установок», яка затверджена в Українському інституті 

науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0120U100994), термін виконання: 

12.2019-09.2021 рр. Замовник: ТОВ «Великокісницьке». Фінансування: 

150 тис.грн. 

10. Госпрозрахункова тематика «Розробка економічної моделі 

виробництва біогазу з різних видів сировини та різних потужностей 

біогазових станцій та установок», яка затверджена в Українському інституті 

науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0120U100991), термін виконання: 
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12.2019-09.2021 рр. Замовник: ТОВ «Северинівське-плюс». Фінансування: 

100 тис.грн. 

11. Госпрозрахункова тематика «Розробка економічної моделі 

виробництва біогазу з різних видів сировини та різних потужностей 

біогазових станцій та установок», яка затверджена в Українському інституті 

науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0120U100992), термін виконання: 

12.2019-09.2021 рр. Замовник: СТОВ «Писарівка». Фінансування: 

200 тис.грн. 

3. Ініціативні тематики: 

12. Ініціативна тематика «Управління розвитком економічних систем в 

умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу», яка затверджена в 

Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0117U004204), термін виконання: 01.2017-12.2020 рр. Замовник: ВНАУ. 

Фінансування: 120 тис.грн. 

13. Ініціативна тематика «Маркетингове управління розробленням 

інноваційної продукції олійно-жирового підкомплексу України», яка 

затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної 

інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0118U004781), термін виконання: 05.2018-09.2020 рр. Замовник: ВНАУ. 

Фінансування: 50 тис.грн. 

 

Стартапи: 

16.05.2018 р. – нагороджена дипломом за зайняте 1 місце у 

Всеукраїнському фестивалі інновацій за стартап «Розробка вібраційного 

млина для механоактивації сипкого матеріалу» серед економічно 

спрямованих стартапів. 

 
Рис. 32. Перемога стартапу Гончарук І.В. та команди молодих науковців 

ВНАУ на Всеукраїнському фестивалі інновацій, 16.05.2018 р. 
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8-12.10.2018 р. – Гончарук І.В. з командаю молодих науковців ВНАУ зі 

стартапом Vibro Mill здобули перемогу у номінації «Social Media Award» на 

Кубку світ університетських стартапів University Startup World Cup 

(м. Копенгаген, Данія) 

 
Рис. 33. Гончарук І.В. з командаю молодих науковців ВНАУ на Кубку світу 

університетських стартапів University Startup World Cup 

(м. Копенгаген, Данія) 

 

12-14.11.2018 р. – Гончарук І.В. з командою молодих науковців ВНАУ 

взяли участь у Міжнародному молодіжному конкурсі «STARTUP-ПРОЕКТ», 

який проходив у рамках реалізації проєкту «Вищі навчальні заклади для 

молодіжного підприємництва» за програмою Erasmus+. У результаті проєкт 

ВНАУ «Автоматизована гідропонна установка з можливістю віддаленого 

керування» (GET-ECO) зайняв 3-є місце. 

 
Рис. 34. Команда молодих науковців на чолі з Гончарук І.В. Міжнародному 

молодіжному конкурсі «STARTUP-ПРОЄКТ» 
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05-07.11.2019 р. – взяла участь у Міжнародному форумі «Innovation 

Market–2019», Київ. Форум проводився у форматах конференцій та 

виставкової зони, де були продемонстровані інноваційні проєкти, винаходи 

та розробки. 

 
 

 
Рис. 35. Міжнародний форум «Innovation Market – 2019», Київ,  

5-7 листопада 2019 р. 
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Гранти: 

 

16.12.2019 р. – взяла участь у фінальній презентації проєкту 

«Вінницький інноваційно-технологічний парк «Кристал»», який розроблявся 

у рамках програми  «Польська допомога з розвитку 2019» Міністерства 

закордонних справ Республіки Польща; також відбулося підписання 

Меморандуму про співробітництво між Вінницькою міською радою, 

КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» та Вінницьким 

національним аграрним університетом, м. Вінниця; 

 
Рис. 36. Підписання Меморандуму про співробітництво між Вінницькою 

міською радою, КП «Вінницький муніципальний центр інновацій «Кристал»» 

та Вінницьким національним аграрним університетом, м. Вінниця, 

16 грудня 2019 р. 

 

20.12.2019 р. – взяла участь у першому «Ярмарку розробок та інновацій 

для бізнесу», особливо було відмічено інноваційну розробку «Вібраційний 

млин для механічної активації сипких матеріалів», розробником якої є 

команда під керівництвом проректора з наукової та інноваційної діяльності 

Гончарук Інни Вікторівни, який отримав сертифікат номіналом 10 000 грн. 

 
Рис. 37. Команди-учасники Першого «Ярмарку розробок та інновацій для 

бізнесу», м. Вінниця, 20 грудня 2020 р. 
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У рамках виконання обласної Програми розвитку інформаційних та 

інноваційних технологій у закладах освіти області на 2016-2020 роки, 

Гончарук І.В. написала проєкт відповідно до теми «Фінансова підтримка 

навчальних закладів області, яка надається з метою реалізації проєктів у 

сфері розробки та застосування інформаційних, комунікаційних, 

інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний 

процес, науково-пошукову роботу, впровадження заходів по 

енергозбереженню», який презентувала експертній раді по присудженню 

грантів закладам освіти Вінницькою обласною радою та обласною 

державною адміністрацією. На основі розгляду поданих матеріалів та 

здійсненої оцінки експертною радою, проєкт «Інноваційна екосистема 

академічного підприємництва» Вінницького національного аграрного 

університету зайняв 1 місце в номінації заклади вищої освіти і отримав 

фінансування у розмірі 40 тис. грн., який було направлено на зміцнення 

матеріально-технічної бази університету. 

 

 

 

 
Рис. 38. Презентація Гранту Вінницького національного аграрного 

університету на тему «Інноваційна екосистема академічного 

підприємництва» автором д.е.н., професором, проректором з наукової та 

інноваційної діяльності Гончарук І.В., м. Вінниця, 2-4 червня 2020 р.  
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Рис. 39. Розпорядження Вінницької обласної ради про призначення гранту 

Вінницькому національному аграрному університету, червень 2020 р.
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

Наукові інтереси:  
1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави: 

 фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук; 

2) енергетика та енергоефективність: 

 технології розроблення та використання нових видів палива, 

відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива; 

 способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології 

забезпечення енергобезпеки; 

3) раціональне природокористування: 

 технології сталого використання, збереження і збагачення 

біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження 

біорізноманіття; 

 технології моделювання та прогнозування стану навколишнього 

природного середовища та змін клімату; 

 технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів; 

 технології раціонального водокористування, підвищення 

ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних 

об’єктів; 

 технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного 

повітря; 

 технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх 

родючості; 

 перспективні технології агропромислового комплексу та переробної 

промисловості. 
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Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами: 

1. Вовк В.Ю. спеціальність 051 – економіка. Тема дисертації: 

«Організаційно-економічний механізм утилізації сільськогосподарських 

відходів як складова енергетичної безпеки». 

Формування індивідуального плану роботи аспіранта  

 
Рис. 40. Співбесіда з аспіранткою Вовк В.Ю. по формуванню індивідуального 

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи 

 

Проведення спільних досліджень з аспірантами: 

 
Рис. 41. Проведення спільних досліджень д.е.н., професора, проректора з 

наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В. із аспірантами 
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Наукові школи: 

Наукова школа «Економічна доцільність виробництва та споживання 

біопалива в Україні» 

 
Рис. 42. Представники наукової школи «Економічна доцільність виробництва 

та споживання біопалива в Україні» 

 

Кількість захищених аспірантами дисертацій: 

Під керівництвом Гончарук І.В. захищено 2 кандидатських дисертації 

та 1 дисертація на присудження ступеня доктора філософії: 

1. Шевчук Г.В. за темою: «Механізм удосконалення функціонування 

підприємств плодово-овочевої галузі», 2020 р. за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 
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Рис. 43. Вручення диплому кандидата наук Шевчук Г.В., 2020 р. 

 

2. Бабина О.М. за темою: «Інноваційно-інвестиційна діяльність у 

розвитку альтернативних джерел енергії», 2020 р. за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. 

 
Рис. 44. Захист аспірантки Бабиної О.М., 2020 р. 

 

3. Томашук І.В. за темою: «Підвищення ефективності використання 

ресурсного потенціалу сільських територій», 2020 р. за спеціальністю 051 – 

економіка. 

 
Рис. 45. Захист аспірантки Томашук І.В., 2020 р. 
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Участь у роботі спеціалізованих вчених рад: 

Член спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 по розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – Економіка та 

управління національним господарством та 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське 

господарство, лісове господарство та рибне господарство). 

Член міжкафедрального семінару з попереднього розгляду дисертацій 

зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). 

Членство у редколегіях наукових видань: 

Член редколегії наукового фахового видання України категорії «Б» 

«Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». 

 
Рис. 46. Наукове фахове видання України категорії «Б» «Економіка, фінанси, 

менеджмент: актуальні питання науки і практики» 

 

Робота експерта (наприклад: експерт НАЗЯВО, член експертної 

групи тощо): 

Член Експертної ради з порядку підготовки та випуску наукових 

видань Вінницького національного аграрного університету та є членом 

Вченої ради факультету економіки та підприємництва і Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету. 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Стажування: 

1) 30.10.2013-31.10.2013 рр. – підписання угоди про міжнародну 

співпрацю (Університет Донья Горіца, м. Подгоріца, Чорногорія); 

2) 22.04.2015-26.04.2015 рр. – участь у конференції Генеральної 

Асамблеї Асоціації Університетів Чорноморського регіону (BSUN) 

(Белградський університет, м. Белград, Сербія); 

3) 04.04.2016-08.04.2016 рр. – участь у Європейському конгресі з 

місцевого самоврядування для обміну науково-освітнім досвідом (м. Краків, 

Польща); 

4) 11.05.2016-13.05.2016 рр. – участь у роботі 12-ї Конференції 

асоціації університетів Чорноморського регіону (Державний університет Іллі, 

м. Тбілісі, Грузія); 

5) 18.04.2017-28.04.2017 рр. – закордонне стажування за тематикою 

програми: «Структура освітнього процесу, інноваційні методи і технології: 

досвід Міжнародного університету Шиллера» (Міжнародний університет 

Шиллера, м. Париж, Франція); 

6) 21.03.2018-24.03.2018 рр. – участь у конференції згідно грантового 

міжнародного проекту «Baltic Network for prevention of Early School Leaving» 

у співпраці зі Швецьким інститутом співпраці у Балтійському морі 

(Фолькуніверситет, м. Уппсала, Швецький університет, Стокгольм, Швеція); 

 
Рис. 47. Конференції згідно грантового міжнародного проекту «Baltic 

Network for prevention of Early School Leaving», Стокгольм, Швеція,  

21-24 березня 2018 р. 
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7) 17.05.2018-19.05.2018 рр. – участь у конференції, присвяченій 

святкуванню Дня Варшавського університету наук про життя (Варшавський 

університет наук про життя, м. Варшава, Польща); 

 
Рис. 48. Конференція, присвячена святкуванню Дня Варшавського 

університету наук про життя, м. Варшава, Польща, 17-19 травня 2018 р. 

 

8) 2018 р. – двічі стажувалась в університетах Польщі та Швеції 

відповідно до грантового міжнародного проекту «Baltic Network for 

prevention of Early School Leaving»; 

9) 04-06.09.2018 р. – взяла участь у XXVIII Економічному форумі у 

м. Криниця-Здруй (Польща), який відбувся під гаслом «Європа спільних 

цінностей чи Європа спільних інтересів?»; 

 
Рис. 49. XXVIII Економічний форум у м. Криниця-Здруй (Польща),  

4-6 вересня 2018 р. 
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10) 24-27.03.2019 р. – взяла участь у конференції із нагоди інавгурації 

ректора та проректорів Університету ветеринарної медицини та 

фармацевтики у місті Кошице (Словаччина); 

 
Рис. 50. Конференція із нагоди інавгурації ректора та проректорів 

Університету ветеринарної медицини та фармацевтики у м. Кошице 

(Словаччина), 27-27 березня 2019 р. 

 

11) 12-16.09.2019 р. – підписання угоди про міжнародну співпрацю з 

Пловдивським аграрним університетом (Болгарія) та заключення договору 

для проходження закордонного стажування студентів ВНАУ у Болгарії з 

туристичною компанією «TURAL»; 

 

 
Рис. 51. Заключення договору для проходження закордонного стажування 

студентів ВНАУ у Болгарії з туристичною компанією «TURAL», 

12-13 вересня 2019 р. 
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Рис. 52. Підписання договору про міжнародну співпрацю з Пловдивським 

аграрним університетом (Болгарія), 14-15 вересня 2019 р. 

 

12) 29-30.09.2019 р. – взяла участь в урочистостях із нагоди 

святкування 100-річчя Латвійського університету та заключила договір про 

співпрацю; 

 
Рис. 53. Заключення договору про міжнародну співпрацю із Латвійським 

університетом, 29-30 вересня 2019 р. 

13) 27-30.11.2019 р. – взяла участь у Міжнародній конференції 

ректорів – партнерів університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф 

(Німеччина); 
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Рис. 54. Учасники Міжнародної конференції ректорів – партнерів 

університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина),  

27-30 листопада 2019 р. 

 

 
Рис. 55. Заключення договору про міжнародну співпрацю із університетом 

прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина),  

27-30 листопада 2019 р. 

14) 25-27.02.2020 р. – укладення договорів для проходження 

закордонного стажування студентів ВНАУ у Туреччині з туристичною 

компанією TUI Group. 
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Рис. 56. Укладення договорів для проходження закордонного стажування 

студентів ВНАУ з туристичною компанією TUI Group (Туреччина),  

25-27.02.2020 р. 

 

Курси підвищення кваліфікації: 

2010 р. – курси вивчення комп’ютерної грамотності, отримала 

сертифікат у центрі комп’ютерної грамотності «Новий». 

 

Курси іноземних мов: 

2016 – 2017 рр. – Перші Київські державні курси іноземних мов. 

Отримала свідоцтво, яке засвідчує закінчення курсу навчання з англійської 

мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарті В2, згідно 

Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR). 

 

Вебінари: 

1) листопад 2017 р. – підвищення кваліфікації у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України за напрямом 

«Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних 

досліджень за допомогою платформи Web of Science»; 

2) червень 2018 р. – отримала сертифікат про завершення навчання та 

успішного складання іспитів з курсу «Впровадження ресурсоефективного та 

чистого виробництва на підприємствах (за методикою UNIDO з РЕЧВ)»; 

3) вересень 2018 р. – взяла участь у роботі Першої україно-арабської 

міжнародної конференції з вищої освіти, яка проходила на базі 

ТНУ ім. В. І. Вернадського, м. Київ. 
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Рис. 57. Учасники Першої україно-арабської міжнародної конференції з 

вищої освіти, м. Київ, 10 вересня 2018 р.  

 

4) листопад 2018 р. – взяла участь у першій міжнародній 

технологічній конференції Ukrainian Israeli Innovation Summit, яка відбулась у 

інноваційному парку UNIT.City. Конференція має на меті посилення 

українсько-ізраїльських ділових відносин та стратегічного партнерства на 

рівні урядів, бізнесів та стартап-екосистем, м. Київ, 20 листопада 2018 р. 

 
Рис. 58. Учасники Першої міжнародної технологічної конференції 

Ukrainian Israeli Innovation Summit, м. Київ, 20 листопада 2018 р. 

 

5) жовтень 2019 р. – взяла участь у конференції «AgroPower: біогаз - 

2019» у рамках виконання держтематики молодих вчених «Розробка 
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новітньої концепції використання відходів сільського господарства для 

забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств». 

 
Рис. 59. Конференція «AgroPower: біогаз – 2019» (біогазовий комплекс 

агрохолдингу «Галс-Агро» (Чернігівська область, село Журавка),  

17-18 жовтня 2019 р. 

 

 
Рис. 60. Учасники тренінгів «Базові принципи становлення технопарків в 

Європі», 21-22 жовтня 2019 р. 
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РОЗДІЛ 5. ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

 

1. 2016 р., 2017 р. – нагороджена грамотами Комітету Верховної Ради 

України з питань аграрної політики та земельних відносин. 

2. 12 грудня 2017 р. – нагороджена Грамотою Верховної Ради України. 

3. 28 вересня 2018 р. – нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки 

України. 

4. 2018 р. – Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим 

молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 

науково-технічних розробок за наукову роботу «Науково-технічне 

забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного 

використання поновлюваних джерел енергії». 

 

 
Рис. 61. Нагородження д.е.н., професора, проректора з наукової та 

інноваційної діяльності Гончарук І.В. Премією Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок, 2018 р. 

 

5. З 10 червня 2020 р. – стипендіатка Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених. 

6. 30 жовтня 2020 р. – нагороджена Почесною грамотою Вінницької обласної 

державної адміністрації та обласної Ради з нагоди Дня працівників освіти. 
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Рис. 62. Нагородження Почесною грамотою Вінницької обласної державної 

адміністрації та обласної Ради з нагоди Дня працівників освіти 

д.е.н., професора, проректора з наукової та інноваційної діяльності 

Гончарук І.В., 30 жовтня 2020 р. 


