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«Використання інформаційних технологій для 

оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської 
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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної 

конференції  

 

Конференція присвячена сучасним інформаційним технологіям у 

сільськогосподарському виробництві, інформаційним технологіям у 

виробництві сільськогосподарської продукції та управлінні підприємствами, 

використанню IT технологій для оптимізації процесів виробництва 

сільськогосподарської продукції та управління підприємствами. 

Основною метою є: узагальнення та обмін досвідом дослідження та 

реалізації впровадження науково-практичних розробок у виробничу практику 

агропромислового комплексу та залучення до виконання спільних проєктів 

представників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ. Набуття 

та вдосконалення навичок використання систем Агро-IT, ознайомлення з 

інноваційними методами аналізу та контролю стану вирощування 

сільськогосподарських культур та виробництва продукції тваринництва, 

розробки засобів та інструментарію для вимог ветеринарного контролю на  

підприємствах (виробничих, м‟ясопереробних та інших), а також збору та 

обробки інформації діяльності сільськогосподарських підприємств України. 

Встановлення зв‟язків з компаніями, які надають Агро-IT послуги для 

сільгоспвиробників. 

Основними результатами проведення конференції є: 

 відновлення та популяризація вищої аграрної освіти на Сході 

України в умовах функціонування переміщених університетів; 

 отримання знань щодо технологій системи точного 

землеробства/Агро-ІТ та економічного і екологічного ефектів від їх 

використання; 

 отримання знань щодо технологій у тваринництві (птахівництво, 

молочне та/або м‟ясне тваринництво); 

 ознайомлення з розробками засобів та інструментарію для вимог 

ветеринарного контролю на підприємствах (виробничих, 

м‟ясопереробних та інших); 

 ознайомлення з наявними комплексними та вузькоспеціалізованими 

ІТ-платформами для управління господарством; 

 отримання теоретичних знань щодо використання елементів Агро-ІТ, 

таких як: геоінформаційні технології, картографування полів, 

диференційована обробка земель, дистанційний моніторинг та 

контроль агровиробництва, тощо; 



 ознайомлення з методологією лабораторних досліджень стану 

ґрунтів та імплементація результатів у виробництво; 

 ознайомлення з основними можливостями комплексних рішень для 

економічного аналізу діяльності підприємств; 

 ознайомлення з сучасними інформаційними системами та IT у 

рішенні економічних задач діяльності підприємств. 

До участі у конференції запрошуються науковці, представники органів 

державної влади та місцевого самоврядування, керівники та спеціалісти 

аграрних підприємств, фермери, здобувачі вищої освіти, представники інших  

підприємств та організацій, зацікавлених у використанні інформаційних 

технологій в аграрному секторі економіки. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 комплексні ІТ-платформи та ІТ-рішення для агрогосподарств 

(голова секції – Скнипа Н.Л., директор ННІ агрономії та 

будівництва, Луганський національний аграрний університет); 

 інформаційні системи та ІТ в тваринництві (виробництво та 

переробка) та ветеринарії (голова секції – Пархоменко Л.І., к.вет.н., 

директор ННІ ветеринарної медицини, біологічних і харчових 

технологій, Луганський національний аграрний університет); 

 інформаційні системи, інструментарій та технології в маркетинговій 

діяльності підприємств АПК (голова секції – Бережна Ю.Г., к.е.н., 

доц., доцент кафедри економіки підприємства, маркетингу та 

економічної теорії, Луганський національний аграрний університет); 

 особливості управління підприємствами із застосуванням IT (голова 

секції – Орлова-Курилова О.В., д.е.н., доц., зав. кафедри 

менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, 

Луганський національний аграрний університет); 

 інформаційні системи та IT у рішенні фінансово-економічних задач 

діяльності підприємств (голова секції – Рібейро Рамос О.О., к.е.н., 

зав. кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій, 

Луганський національний аграрний університет). 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Мічківський С. М. – к.е.н., доц., директор економічного ННІ, Луганський 

національний аграрний університет – співголова 

оргкомітету; 

Терновський В. О. – к.е.н., експерт з розвитку трудового потенціалу  – 

співголова оргкомітету; 

Кочетков О. В.  – к.е.н., проф., професор кафедри менеджменту, права, 

статистики та економічного аналізу, Луганський 

національний аграрний університет – заступник 

голови оргкомітету; 

Мартинець Л.А. – д.пед.н., проф., перший проректор, Луганський 

національний аграрний університет; 

Целіщев О.Б. – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи, 

Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля; 

Маіліян Фіруза – д.е.н., доц., завідувачка кафедри теорії економіки 

Вірменського державного економічного університету; 

Шабурішвілі Шота – д.е.н., асоційований професор кафедри економіки та 

бізнесу Тбіліського державного університету імені 

Іване Джавахишвілі (Грузія) – член оргкомітету; 

Гітіс Т.П. – к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства, 

Донбаська державна машинобудівна академія – член 

оргкомітету. 

 

Адреса оргкомітету: вул. Гагаріна, 72. м. Дніпро 

(м. Слов‟янськ, вул. Свободи, буд. 23, каб. 208) 

 

Контактні телефони: +38 (067) 9003174 (Viber), +38 (050) 6840776 

E-mail: agro_it@lgnau.edu.ua  

 

Сайт конференції: 

https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-

%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd

%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/,  

https://lgnau.edu.ua/ («Наука» => «Наукові конференції»). 

 

mailto:agro_it@lgnau.edu.ua
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/


Лист ІМЗО від 12.01.2022 № 22.1/10-28 “Про Перелік наукових 

конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2022 році” та «Перелік 

проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі 

Міністерства освіти і науки України на 2022 рік» (позиція 46) 

https://drive.google.com/file/d/1t4kQBppZfmLMpGy2ueLB1BV5jHnjA-0i/view    

 

Форма проведення конференції: змішана форма (пленарні наради з 

залученням дистанційних засобів комунікації, заочна). 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

 

Матеріали конференції (програма, тези доповідей та інше) будуть 

розміщені на сайті конференції: https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-

%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd

%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/, https://lgnau.edu.ua/ («Наука» => «Наукові 

конференції»). 

 

Збірник матеріалів конференції планується в електронному варіанті, 

який буде розміщено в репозиторії Луганського національного аграрного 

університету http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/  

 

Реєстрація для участі в конференції: 

https://us02web.zoom.us/j/81925286429?pwd=UHlEdGlnZit

2Y0FCR2hCYU1KaFN3QT09  

 

Підключення до конференції Zoom за посиланням, 

що надійде (автоматично), після реєстрації, на вказану 

ел. пошту (в реєстрації).  

 

Пленарні засідання проводяться з використанням сервісу для 

проведення онлайн-конференцій Zoom. Час проведення: 

 

9 червня 2022 р. з 13.00 до 18.45 

10 червня 2022 р. з 9.00 до 17.00  

https://drive.google.com/file/d/1t4kQBppZfmLMpGy2ueLB1BV5jHnjA-0i/view
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/%d1%96%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84/
https://lgnau.edu.ua/
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/
https://us02web.zoom.us/j/81925286429?pwd=UHlEdGlnZit2Y0FCR2hCYU1KaFN3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81925286429?pwd=UHlEdGlnZit2Y0FCR2hCYU1KaFN3QT09


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Використання 

інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва 

сільськогосподарської продукції та управління підприємствами» 

(Агро-ІТ) 

 

9 червня 2022р. 

13:00 – 

13:45 

(45хв) 

Вступне слово на початку  

проведення конференції. 

Представлення доповідачів 

Лілія Мартинець 

 перший проректор, 

Луганський національний 

аграрний університет  

Олексій Целіщев 

проректор з наукової роботи, 

Східноукраїнський 

національний університет 

імені Володимира Даля 

Володимир Терновський  

експерт з розвитку трудового 

потенціалу  

Сніжана Леу-Севериненко 

експертка з розвитку 

трудового потенціалу  

Олексій Кочетков  

професор кафедри 

менеджменту,  права, 

статистики та економічного 

аналізу, Луганський 

національний аграрний 

університет 

Сергій Мічківський  

 директор економічного ННІ, 

Луганський національний 

аграрний університет  

Роман Гринишин  

експерт з питань 

використання ІТ в аграрному 

секторі 

13:45 – 

14:45 

(60 хв) 

Точне землеробство в 

рослинництві  (онлайн візит на 

ферму) 

Андрій Капріца  

керівник агропідприємства 

Флора  

https://lnau.in.ua/DOCS/CV-P/1_Martinec.pdf
https://snu.edu.ua/index.php/university/rektorat/
https://lgnau.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2Fproff%2FCV%20profiles%2FCV%20profile%20%2D%20%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%2E%D0%92%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2Fproff%2FCV%20profiles&p=true&ga=1
https://lgnau.edu.ua/faculties-and-institutes/department-of-economics/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82/
https://www.linkedin.com/in/roman-grynyshyn-66818b6
https://kurkul.com/dosye/kapritsa-andriy-oleksandrovich


14:45 – 

15:00 

(15 хв) 

Напрями діджиталізації 

сільськогосподарської 

дорадчої діяльності 

Руслан Марков 

к.е.н., виконавчий директор, 

Луганська обласна громадська 

організація "Аграрна дорадча 

служба" 

15:00 – 

15:30 

(30 хв) 

Діяльність ЛОГО "Аграрна 

дорадча служба" 

Олексій Кочетков 

д.е.н., професор,експерт-

дорадник, Луганська обласна 

громадська організація 

"Аграрна дорадча служба" 

15:00 – 

15:15 

(15 хв) 

Ідентифікація об„єктів 

керування з використанням 

«характерних» точок 

Олексій Целіщев 

д.т.н., професор, проректор з 

наукової роботи, 

Східноукраїнський 

національний університет 

імені Володимира Даля 

15:15 – 

15:30 

(15 хв) 

Активізація методологічного 

забезпечення трансферу 

технологій 

Віктор Тимчук  

к. сільскогосп.н., доцент 

кафедри агрономії та 

лісівництва, Луганський 

національний аграрний 

університет 

15:30 – 

15:45 

(15 хв) 

Використання ІТ-сервісів в 

забезпеченні навчального та 

виробничого процесів в 

аграрному закладі вищої 

освіти 

Іван Різниченко 

директор центру сучасних 

освітніх та інформаційних 

технологій, Луганський 

національний аграрний 

університет 

15:45 – 

16:00 

(15 хв) 

Application of the decision tree 

in assessing the creditabilaty of 

physical entities (by the example 

of agro-crediting) - 

Застосування дерева рішень 

при оцінці 

кредитоспроможності 

фізичних осіб (на прикладі 

агрокредитування) 

Ghazaryan Armen (Казарян 

Армен) 

к.е.н., доцент, зав. кафедрою 

інформаційних технологій, 

Вірменський державний 

економічний університет 

https://ua.linkedin.com/in/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-61572634/ru?trk=people-guest_people_search-card
https://doradnyk.org.ua/ua/consultants/36
https://snu.edu.ua/index.php/university/rektorat/
https://lgnau.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2Fproff%2FCV%20profiles%2FCV%20profile%20%2D%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92%2E%D0%9C%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2Fproff%2FCV%20profiles&p=true&ga=1


16:00 - 

17:00 
Перерва на обід 

17:00 – 

18:30 

(90 хв) 
(9.00-10.30 

США) 

Проект інтенсивного управління 

даними: зміна агрономічних 

досліджень за допомогою точних 

експериментів на фермі 

Dr. David S. Bullock 

(Доктор Девід С. Балок) 
The University of Illinois  

(Університет Іллінойсу) 

18:30 – 

18:45 

(15 хв) 

Заключне слово. За результатами 

першого дня конференції 

Члени оргкомітету та 

гості. 

10 червня 2022р. 

08:45 – 

9:00 

(15хв) 

Під‟єднання. 

Вступне слово на початку  

проведення конференції. 

Представлення доповідачів 

Роман Гринишин  

експерт з питань 

використання ІТ в 

аграрному секторі 

9:00 – 

10:00 

(60 хв) 

Утримання дійного стада, 

організація процесів доїння та 

догляду за тваринами з 

використанням IT-рішень (онлайн 

візит на ферму) 

Дмитро Глущенко  

керівник 

сільськогосподарського 

підприємства «Ерідон» 

10:00 – 

11:00 

(60 хв) 

Використання технологій Агро ІТ 

для ідентифікації хвороб тварин 

ВРХ в Новій Зеландії 

Марія Міхісор, 

експерт з автоматизації 

процесів діагностики 

хвороб( Нова Зеландія) 

11:00 – 

11:15 

(15 хв) 

Використання лазерних технологій 

в птахівництві  

Людмила Пархоменко, 

 директор ННІ 

ветеринарної медицини, 

біологічних і харчових 

технологій, Луганський 

національний аграрний 

університет 

https://ceos.illinois.edu/index.php/bio-bullock
https://www.linkedin.com/in/roman-grynyshyn-66818b6
https://lgnau.edu.ua/faculties-and-institutes/faculty-of-veterinary-medicine-biological-and-food-technologies/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/


11:15 - 

13:00 
Перерва 

13:00 – 

14:30 

(90 хв) 

Можливості автоматизації та 

використання систем Агро ІТ в 

виробництві курятини/яєць 

Yang Zhao (Янг Жао) 

Ph.D., Assistant Professor, 

Animal Science, The 

University of Tennessee 

15:00 – 

16:30  

(90 хв) 

Управління стадом та 

відслідковування показників 

здоров‟я в промисловому 

вирощуванні свиней 

Проф. Тамі Браун-Брендл, 
Університет Лінкольна 

Небраска, США 

16:30 – 

17:00 

(30 хв) 

Заключне слово. Подяки 

учасникам. 

Члени оргкомітету та 

гості. 

 

 

 

 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю! 

 

      З повагою, Оргкомітет 


