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Регламент роботи конференції 

 

Formats for the Conference Presentations 

Доповідь на пленарному засіданні до 15 хв The report on the plenary session up 15 min 

Доповідь на секційному засіданні до 10 хв The report on parallel session up 10 min 

Обговорення доповідей до 5 хв Discussion up 5 min 

 

 

 

 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 1 PLENARY SESSION 1 

Вівторок, 24 травня 2016 року Tuesday, May 24th, 2016 

Корпус 10, аудиторія 228 Building 10, room 228 

Вітальне слово The Rector’s welcome address 

Ніколаєнко Станіслав Миколайович – 

доктор педагогічних наук, професор, ректор 

НУБіП України 

Stanislav Nikolaienko - Doctor of Pedagogy, 

Prof., Rector of NULES of Ukraine 

Пленарні доповіді Plenary presentations 

Івченко Вадим Євгенович – 

заступник голови  

Комітету Верховної Ради України  

з питань аграрної політики  

та земельних відносин 

 

Vadym Ivchenko – Vice-Chairman  of  the  

Verkhovna Rada of Ukraine Committee on 

Agrarian Policy and Land Affairs 

Мороз Микола Анатолійович – директор 

Департаменту продовольства Міністерства 

аграрної політики та продовольства України 

«Розвиток кооперативного руху в Україні» 

Mykola Moroz – Director of Food Department 

of Ministry of Agrarian Policy and Food of 

Ukraine 

«Development of the cooperative movement in 

Ukraine» 

 

Лупенко Юрій Олексійович – доктор 

економічних наук, професор, академік 

Національної академії аграрних наук 

України, заслужений діяч науки і техніки 

України, директор Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» 

«Кооперація у перспективній парадигмі 

розвитку сільського господарства України» 

Yurii Lupenko – Doctor of Economics, Prof., 

Аcademician of the National Academy of 

Agrarian Sciences of Ukraine, Honored Scientist 

of  Ukraine, Director of the National Scientific 

Center «Institute of Agrarian Economy» 

 

«Cooperation in perspective paradigm and 

development of agriculture in Ukraine» 

 

Пугачов Володимир Миколайович – 
заступник директора департаменту 

продовольства - начальник відділу стратегії 

розвитку харчової промисловості 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 

«Особливості розвитку кооперації 

тваринницької галузі в Київській області» 

 

Volodymyr Puhachov – Deputy Director of 

Food Department - Head of Department of Food 

Industry Strategy Development of the Ministry 

of Agricultural Policy and Food of Ukraine 

 

 

"Features of livestock sector cooperation 

development in Kyiv region" 

Павленко Світлана Леонідівна – заступник 

директора департаменту науково-освітнього 

забезпечення та розвитку підприємництва на 

селі – начальник відділу розвитку 

фермерства та приватного сектору на селі 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 

 

Svitlana Pavlenko – Deputy Director of 

Department of science and education of agro-

industry and rural development - Head of the 

Department of Farmers and the Private Sector in 

Rural Areas of the Ministry of Agricultural 

Policy and Food of Ukraine 

Томич Іван Федорович – президент 

Асоціації фермерів та приватних 

землевласників України 

«Сімейна ферма як умова розвитку 

сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації» 

Ivan Tomych – President of the Association of 

Farmers and Private Landowners of Ukraine 

 

«Family farm as a condition for the development 

of agricultural serving cooperatives» 

 

  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80


 

 

Др.Марсель Гердс – член правління 

кооперативного союзу «Прогрес», 

управляючий аграрної служби податкового 

консультаційного товариства  

«Значення і специфіка кооперативів в 

сільському господарстві Німеччини» 

 

Dr. Marsel Herds – Board Member of the 

Cooperative Union «Progress», Manager of Tax 

Consulting Agricultural Service  

 

«The value and specifics of cooperatives in the  

agriculture of Germany» 

Клод Андре Ґійот – директор Інституту 

кооперативної освіти і наукових досліджень 

Шербрук (Канада) 

«Міжнародний досвід правової системи, що 

сприяє розвитку кооперативних організацій» 

 

Claude-André Guillotte – Director of the 

Institute of cooperative education and research, 

Sherbrooke university (Canada) 

«International experience of the legal system 

that promotes the development of cooperative 

organizations» 

 

Жук Валерій Миколайович –  доктор 

економічних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії 

аграрних наук України, віце-президент 

Національної академії аграрних наук 

України. 

«Селозберігаюча модель аграрного устрою 

України та місце в ній кооперації» 

 

Valerii Zhuk – Doctor of  Economics, Prof., 

Corresponding Member of the National 

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 

Vice-President of the National Academy of 

Agrarian Sciences of Ukraine. 

 

« Village retaining model of Ukrainian 

agricultural system and the role of cooperation» 

 

Малік Микола Йосипович – доктор 

економічних наук, професор, академік 

Національної академії аграрних наук 

України, завідувач відділу розвитку 

підприємництва і кооперації Національного 

наукового центру «Інститут аграрної 

економіки» 

«Розвиток сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперацій» 

 

Mykola Malik – Doctor of Economics, Prof., 

Academician of the National Academy of 

Agrarian Sciences of Ukraine, Head of 

Enterprise Development and Co-operation of the 

National Research Center «Institute of Agrarian 

Economy» 

 

«Development of agricultural serving 

cooperatives» 

 

Молдаван Любов Василівна – головний 

науковий співробітник відділу форм і 

методів господарювання в 

агропродовольчому комплексі «Інститут 

економіки та прогнозування Національної 

академії наук України» 

«Кооперативний рух – чинник розвитку 

економіки і гуманізації соціально-

економічних відносин в умовах глобалізації» 

 

Liubov Moldavan – Chief researcher of 

Department of forms and methods of 

management in the agro-food complex «Institute 

of Economics and Forecasting of the National 

Academy of Sciences of Ukraine» 

 

«The cooperative movement as a factor of 

economics development and humanization of 

socioeconomic relations in the context of 

globalization» 

 

Жан-Жак Ерве – радник правління з 

сільськогосподарських питань «Креді 

Агріколь Банк»  

«Розвиток кооперативного руху у Франції» 

Jean-Jacques Herve – Advisor to the Board on 

agricultural issues of «Сredit Аgricole Bank» 

 

«Development of the cooperative movement in 

France» 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

 

Зіновчук Віталій Володимирович – доктор 

економічних наук, професор, заслужений 

діяч науки і техніки України, 

почесний працівник системи продуктивності 

АПК України (ІІ і ІІІ ступенів), завідувач 

кафедри маркетингу Житомирського 

національного агроекологічного університету 

«Сільськогосподарська кооперація: західні 

моделі і українські реалії» 

 

Vitalii Zinovchuk  – Doctor of Economics, 

Prof., Honored Scientist of Ukraine, Honorary 

Employee of AIC productivity system of 

Ukraine (II and III), Head of Marketing 

Department of Zhytomyr National 

Agroecological University 

 

«Agricultural cooperation: the Western models 

and Ukrainian reality» 

Курдицький Сергій – керівник в Україні  

Проекту «Розвиток зерносховищ і 

сільськогосподарських кооперативів 

України» 

«Розвиток зернових кооперативів в Україні» 

 

Sergii Kurditskiy – manager of Ukraine 

UGSMC project 

 

«Development of grain cooperatives in 

Ukraine» 

 

Маккі Ерін – старший менеджер проектів 

Канадської Асоціації кооперативів 

 

Erin Mackie – Senior Manager of Canadian 

Co-operative Association 

 

Буртак Софія Григорівна – менеджер 

тренінгових програм Дніпропетровської 

Сільськогосподарської Консультаційної 

Служби – Кооперативної Академії; 

Воловик Ірина Анатоліївна – начальник 

відділу міжнародних зв'язків ДДАЕУ  

«Досвід реалізації міжнародних проектів з 

розвитку кооперації в Україні» 

Sofiia Burtak – Training and Gender Programs 

Manager of  Dnipropetrovs’k Agricultural 

Advisory Service – Cooperative Academy; 

 

Iryna Volovyk – Head of International 

Relations Department DSAEU  

«The experience of implementation of 

international projects for development of 

cooperation in Ukraine» 

 

Колоджей Йозеф – професор кафедри 

агрометеорології Університету природничих 

наук в Любліні 

«Особливості кооперативного руху в 

Люблінському воєводстві Польщі» 

 

Jozef Kolodziej – Professor of Agricultural 

Meteorology Department of the University of 

Life Sciences in Lublin 

«Features of the cooperative movement in the 

Lublin region of Poland» 

Глова Володимир Степанович – викладач-

методист, відмінник освіти України, магістр 

управління навчальними закладами, 

директор ВП НУБіП України «Заліщицький 

аграрний коледж ім. Є. Храпливого» 

«Євген Храпливий – теоретик модерного 

хліборобства і хліборобського 

менеджменту» 

 

Volodymyr Hlova – Teacher-Methodologist, 

Excellence in Education, Master of educational 

establishments’ management, Director of 

NULES’ Subdivision – «Zalishchyky Agrarian 

College named after Khraplyvyi»  

«Yevhen Hraplyvyi – theorist of modern 

agriculture and tillage management» 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 2 

 

PLENARY SESSION 2 

Вівторок, 24 травня 2016 року Tuesday, May 24th, 2016 

Корпус 10, аудиторія 228 Building 10, room 228 

 

Пленарні доповіді Plenary presentations 

Талавиря Микола Петрович – доктор 

економічних наук, професор, директор НДІ 

економіки і менеджменту НУБіП України 

 

«Розвиток кооперативної  ідеї в працях 

М. І. Туган-Барановського» 

 

Mykola Talavyria – Doctor of Economics, 

Prof., Director of the Research Institute of 

Economics and Management of NULES of 

Ukraine 

«The development of cooperative ideas in the 

works of M. Tugan-Baranowskyi» 

 

Свереда Зіновій – д.с.е., Президент 

Українського Кооперативного Альянсу 

(Київ), доцент Папського Грегоріанського 

Університету (Італія) 

«Криза і реформа України після революції 

гідності: кооперація як шлях до успіху» 

 

Zinovii Svereda – Doctor of Social Economy, 

President of the Ukrainian Cooperative Alliance 

(Kyiv), Associate Professor at the Pontifical 
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КРУГЛИЙ СТІЛ З ПИТАНЬ 

ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ  

 

ROUNDTABLE ON THE LEGAL  

FRAMEWORK OF COOPERATIVES  

Валерій Бондарчук – експерт з питань СОК 

та сільського розвитку, член експертної ради 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України з розвитку кооперації 

 

«Нормативно-правове забезпечення 

сільськогосподарської кооперації в Україні – 

шляхи та механізми подальшого 

вдосконалення» 

Valeriy Bondarchuk - Expert on Agricultural 

Service Cooperatives and Rural Development, 

member of the Advisory Council of the Ministry 

of Agrarian Policy and Food of Ukraine on 

cooperation development  

"Regulatory and legal support of agricultural 

cooperation in Ukraine  – ways and mechanisms 

to further improvement" 

 


