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ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Конференція присвячена стану та перспективам розвитку 

агропромислового комплексу України, проблематиці формування енергетичної, 

продовольчої та екологічної безпеки, обговоренню креативних ідей у сфері 

менеджменту та права, а також пошуку та формуванню науково-обґрунтованих 

рекомендацій щодо покращення ситуації в умовах військового стану.  

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Секція 1. Сучасні підходи до забезпечення енергетичної, екологічної та 

продовольчої безпеки. 

Секція 2. Історико-правові засади соціально-економічного розвитку АПК 

України. 

Секція 3. Впровадження управлінських та маркетингових інновацій в 

Україні.  

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

20 червня 2022 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та науковими фаховими 

виданнями Вінницького національного аграрного університету, матеріально-

технічною базою університету та ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум». 

 

21 червня 2022 р.  

09.00-10.00 реєстрація учасників (5 корпус, 1 поверх) 

10.00-13.00 пленарне засідання (ауд. 505) 

13.00-13.30 перерва 

13.30-16.30 секційні засідання 

секція 1 – ауд. 531 

секція 2 – ауд. 214 (ТПФК ВНАУ) 

секція 3 – ауд. 541 

16.30-17.00 підведення підсумків конференції (ауд. 505) 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв. 

Дискусія – до 3 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(корпус № 5, ауд. 505) 

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

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

професор, академік НААН України, президент Вінницького 

національного аграрного університету, президент  

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогоспо-

дарських наук, професор, ректор Вінницького національного 

аграрного університету  

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор,  проректор з науково-педагогічної, наукової та 

інноваційної діяльності  

Вінницький національний аграрний університет. 

Доповіді на пленарному засіданні: 

10:10 – 10:20 Державна підтримка аграрних підприємств та напрями її 

удосконалення 

ПРОНЬКО Людмила Миколаївна,  кандидат економічних наук, 

доцент, декан факультету менеджменту та права 

Вінницький національний аграрний університет. 

10:20 – 10:30 Global food security: the challenges of war 

ДАНКЕВИЧ Віталій Євгенович, доктор економічних наук, 

доцент, декан факультету права, публічного управління та 

національної безпеки 

Поліський національний університет. 

10:30 – 10:40 Інституційні засади реформування земельних відносин і 

агровиробництва в умовах воєнного стану 

ЗАХАРЧЕНКО Володимир Іванович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 

10:40 – 10:50 Формування бізнес-моделі інформаційного центру «Кращі 

агропрактики» 

СВИНОУС Іван Вікторович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри обліку і оподаткування 

Білоцерківський національний аграрний університет. 

10:50 – 11:00 Sowing in Ukraine in the context of hostilities: challenges to global 

food security 

ПРИШЛЯК Наталя Вікторівна, доктор економічних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 



11:00 – 11:10 

 
Детермінанти розвитку АПК в умовах трансформації 

ланцюгів постачання 

САЛЬКОВА Ірина Юріївна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри маркетингу  

Національний авіаційний університет. 

11:10 – 11:20 Features of waste generation and management during the war: the 

experience of Ukraine 

ТОКАРЧУК Діна Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 

11:20 – 11:30 Демографічні втрати України внаслідок військової агресії 

Росії 

КОРОТЄЄВ Микола Анатолійович, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 

Уманський національний університет садівництва. 

11:30 – 11:40 Принцип субсидіарності в інноваційних підходах до 

державного та регіонального регулювання АПК під час дії та 

протягом  року після завершення воєнного стану 

ШИНЬКОВИЧ Андрій Васильович, кандидат економічних 

наук, проректор з науково-педагогічної роботи, перспективного 

розвитку та гуманітарної політики, старший викладач кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії 

Вінницький національний аграрний університет. 

11:40 – 11:50 Внесок ученого, історика, дипломата Сергія Шелухіна у 

розвиток українського правництва 

ТОКАРЧУК Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права 

Національний педагогічний університет імені                                    

М.П. Драгоманова. 

11:50 – 12:00 Маркетингові стратегії розвитку ринку овочевої продукції в 

Україні 

ЛОГОША Роман Васильович, доктор економічних наук, 

доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу 

Вінницький національний аграрний університет. 

12:00 – 12:10 Вдосконалення процесу притягнення до матеріальної 

відповідальності працівників  за земельні правопорушення 

ОПОЛЬСЬКА Наталя Михайлівна, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права  

Вінницький національний аграрний університет. 



12:10 – 12:20 Використання маркетингового інструментарію в 

інноваційному розвитку аграрних підприємств 

ГАРБАР Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу 

Вінницький національний аграрний університет. 

12:20 – 12:30 Удосконалення оформлення договорів оренди землі з метою 

усунення їх підробки 

ТАЛЬЯНЧУК Леся Сергіївна кандидат юридичних наук, 

завідувач сектору Вінницького науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України, викладач юридичних 

дисциплін циклової комісії юридичних дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 

12:30 – 12:40 Концептуальні основи запровадження екологічного податку з 

населення в Україні 

БЕРЕЗЮК Сергій Володимирович, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 

12:40 – 12:50 Роль системи безоплатної правової допомоги в програмі 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 

України» 

ЛУКІЯНОВА Марина Дмитрівна, директор регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Вінницькій області. 

12:50 – 13:00 Виробництво біодизелю як напрям забезпечення енергетичної 

безпеки держави 

ГОНТАРУК Ярослав Вікторович, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу  

Вінницький національний аграрний університет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 1  

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ, 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

(корпус № 5, аудиторія 531) 
 
Голова секції: ПРИШЛЯК Наталя Вікторівна, доктор економічних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії ВНАУ. 

Секретар секції: ШЕВЧУК Ганна Вікторівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії ВНАУ. 

13:30 – 13:35 

 
Державні програми підтримки та фінансування  аграріїв в 

умовах воєнного стану 

КОЛЕСНИК Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:35 – 13:40 Розвиток земельних відносин у контексті продовольчої 

безпеки України 

ТОДОСІЙЧУК Володимир Леонідович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:40 – 13:45 Вплив трудової міграції на продовольчу безпеку в країні 

САМБОРСЬКА Оксана Юріївна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту 

та альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:45 – 13:50 Досвід Німеччини в сфері сортування та утилізації твердих 

побутових відходів 

ФУРМАН Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:50 – 13:55 Продовольча криза та нові виклики для світу в контексті 

війни в Україні 

ЯРЕМЧУК Наталія Валеріївна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:55 – 14:00 Напрями вдосконалення виробництва та переробки 

продукції АПК на біопаливо 

ШЕВЧУК Ганна Вікторівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії  

Вінницький національний аграрний університет. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/DeBu_2008_1_31.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/DeBu_2008_1_31.pdf


14:00 – 14:05 Ефективність діяльності молокопереробних підприємств 

як запорука продовольчої безпеки України 

ВІЛЬЧИНСЬКА Наталія Леонідівна, викладач економічних 

дисциплін бухгалтерсько-механічного відділення 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 

14:05 – 14:10 Вирощування нішевих культури як складова продовольчої 

безпеки малих суб’єктів господарювання в аграрному 

секторі 

НОВОТНА Надія Миколаївна, викладач циклової комісії  

обліково-економічних дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету». 

14:10 – 14:15 Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва 

нішевих культур як напрям забезпечення продовольчої 

безпеки держави 

МАТЕУШ Ірина Миколаївна, викладач циклової комісії  

обліково-економічних дисциплін  

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету». 

14:15 – 14:20 Перспективи вирощування амаранту в Україні у контексті 

забезпечення продовольчої безпеки 

ПІДГАЄЦЬ Людмила Василівна, викладач циклової комісії  

обліково-економічних дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету». 

14:20 – 14:25 Продовольча безпека в умовах воєнного стану  

ВДОВИЧАК Тетяна Василівна, викладач економічних 

дисциплін економічного відділення  

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету». 

14:25 – 14:30 Державна підтримка аграрного бізнесу в умовах воєнного 

стану 

ЛОБУРЕНКО Олена Василівна, викладач економічних 

дисциплін економічного відділення 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету». 
14:30 – 14:35 Перспективи розвитку вирощування горіху волоського в 

фермерських господарствах 
РЕВКОВА Анна Володимирівна, аспірантка  
Вінницький національний аграрний університет. 



СЕКЦІЯ 2 

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ 

(ауд. 214 (ТПФК ВНАУ) 

 

Голова секції: ОПОЛЬСЬКА Наталя Михайлівна, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права ВНАУ 

Секретар секції: ГАЙДАЙЧУК Наталя Петрівна, викладач юридичних 

дисциплін Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету». 

13:30 – 13:35 

 

Напрями вдосконалення нормативно-правового 

регулювання виробництва біопалив в Україні 

КОНДРАТОВА Марина Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, в.о. директора  

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 

13:35 – 13:40 Перспективи розвитку правових форм державної 

підтримки суб’єктів аграрного господарювання 

МАНЬГОРА Таміла Василівна,  кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:40 – 13:45 Scientific principles of organizational and legal forms in 

agriculture  

ЧЕРНИЩУК Наталія Володимирівна, кандидат 

історичних наук, старший викладач кафедри права 

Вінницький національний аграрний університет. 

13:45 – 13:50 Удосконалення інформаційно-правових технологій в 

органах публічної влади, які опікуються АПК України 

ПРАВДЮК Андрій Леонідович, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри права  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:50 – 13:55 Правове регулювання експорту в Україні: проблеми і 

наслідки для продовольчої безпеки 

МОРОЗОВА Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

викладач юридичних дисциплін циклової комісії юридичних 

дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 



13:55 – 14:00 Особливості виконання господарських зобов’язань в 

умовах війни 

МАНЬГОРА Володимир Васильович, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри історії України та 

філософії  

Вінницький національний аграрний університет. 

14:00 – 14:05 Історія та перспективи розвитку аграрної освіти в Україні 

БОГАТЧУК Світлана Степанівна, кандидат історичних 

наук, доцент, доцент кафедри історії України та філософії 

Вінницький національний аграрний університет. 

14:05 – 14:10 Транспорт і відродження сільського господарства 

України у 1944-1950-х рр: історичний досвід і пріоритети 

сьогодення. 

МАЗИЛО Ігор Васильович, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри історії України та філософії  

Вінницький національний аграрний університет. 

14:10 – 14:15 Гуральництво та винна торгівля на Київщині, Поділлі, 

Волині у середині ХІХ століття 

БОЙКО Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри історії України та філософії  

Вінницький національний аграрний університет. 

14:15 – 14:20 Еволюція аграрних відносин у козацько-гетьманську добу 

(XVII-XVIII ст.)  

ПІКОВСЬКА Тетяна Валентинівна, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри права  

Вінницький національний аграрний університет. 

14:20 – 14:25 Онтологія природи і стратегії господарювання в АПК 

МАКАРОВ Зоріслав Юрійович, кандидат філософських 

наук, старший викладач кафедри історії України та філософії 

Вінницький національний аграрний університет. 

14:25 – 14:30 Актуальні проблеми земельних відносин в умовах 

воєнного стану та шляхи їх вирішення 

ТОМЛЯК Таїса Сергіївна, старший викладач кафедри права 

Вінницький національний аграрний університет. 

14:30 – 14:35 Удосконалення державної підтримки АПК України на 

сучасному етапі його розвитку 

ТИМОШЕНКО Єлизавета Анатоліївна, асистент кафедри 

права  

Вінницький національний аграрний університет. 

14:35 – 14:40 Адміністративно-правова характеристика суб’єктів АПК 

України: проблеми та перспективи 

КУБАЙ Катерина Романівна, викладач  

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 



14:40 – 14:45 Правове регулювання договору  контрактації 

сільськогосподарської продукції: адаптація з 

законодавством ЄС 

ШАПОВАЛОВА Ольга Григорівна, завідувач юридичного 

відділення, викладач юридичних дисциплін циклової комісії 

юридичних дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 

14:45 – 14:50 Проблеми правового регулювання фермерства в Україні 

та шляхи їх подолання 

КОВАЛЬ Валерій Степанович, викладач юридичних 

дисциплін циклової комісії юридичних дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 

14:50 – 14:55 Удосконалення правового регулювання відносин в 

аграрному секторі економіки під час воєнного стану 

ТІТЕНКО Інна Миколаївна, голова циклової комісії 

юридичних дисциплін, викладач юридичних дисциплін 

циклової комісії юридичних дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 

14:55 – 15:00 Удосконалення юридичної відповідальності за порушення 

аграрного законодавства 

ГАЙДАЙЧУК Наталя Петрівна, викладач юридичних 

дисциплін циклової комісії юридичних дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 

15:00 – 15:05 Історичні аспекти формування терміну «витрати» 

ЯВОРСЬКИЙ Микола Михайлович, викладач суспільних, 

загальноосвітніх, гуманітарних, соціально-економічних 

дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський 

фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну 

Вінницького національного аграрного університету». 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ  

ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 

(корпус № 5, ауд. 541) 
 

Голова секції: ГАРБАР Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ 

Секретар секції: БАБИНА Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ 

13:30 – 13:35 

 

Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу 

МАЗУР Катерина Василівна, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:35 – 13:40 Формування стратегії забезпечення фінансово-

економічної безпеки аграрного підприємства як 

інструмента антикризового управління 

КУБАЙ Оксана Григорівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:40 – 13:45 Підприємства в аграрному секторі економіки: прогнозна 

оцінка цільових індикаторів розвитку 

ГЕРМАНЮК Наталія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри аграрного 

менеджменту та маркетингу  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:45 – 13:50 Стратегічні напрями інноваційного розвитку аграрних 

підприємств  

КРАСНЯК Олена Петрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:50 – 13:55 Інноваційна діяльність аграрних підприємств у сфері 

альтернативної енергетики 

БАБИНА Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу  

Вінницький національний аграрний університет. 

13:55 – 14:00 Елементи сучасного маркетингу у сфері АПК 

БЄЛКІН Ігор Володимирович, кандидат педагогічних наук,  

старший викладач кафедри історії України та філософії 

Вінницький національний аграрний університет. 



14:00 – 14:05 Основні концепції стратегічного контролінгу в 

управлінні підприємством 

ШЕВЧУК Олена Дмитрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, викладач вищої категорії циклової комісії 

економічних дисциплін бухгалтерсько-механічного 

відділення  

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 

14:05 – 14:10 Інноваційні стратегії розвитку аграрних підприємств в 

Україні 

АБРАМОВИЧ Марина Вікторівна, викладач економічних 

дисциплін бухгалтерсько-механічного відділення 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету». 

14:10 – 14:15 Роль маркетингових інновацій в розвитку галузі 

рослинництва України 

КВАТЕРНЮК Анна Олександрівна, аспірантка 

 Вінницький національний аграрний університет. 

14:15 – 14:20 Впровадження управлінських інновацій в Україні 

СЕМЕНЮК Оксана Анатоліївна, аспірантка  

Національна академія внутрішніх справ. 

14:20 – 14:25 Впровадження маркетингових інновацій на 

підприємствах галузі садівництва 

КОЖУХАР Валентина Вадимівна, аспірантка  

Вінницький національний аграрний університет. 
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