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І Міжнародна науково-практична конференція «Використання 

інформаційних технологій для оптимізації процесів 

виробництва сільськогосподарської продукції та управління 

підприємствами» 

11-12 березня 2021 р.  

 
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, 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; 

- 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; 

▪ дистанційний моніторинг та контроль агровиробництва; 

▪ економічний аналіз ефективності впровадження Агро-IT; 

▪ інформаційні системи та IT у рішенні економічних задач 

діяльності підприємств. 



 

Організаційний комітет: 

Мічківський С. М. – к.е.н., доц., декан економічного факультету ЛНАУ – 

співголова оргкомітету, 

Терновський В. О. – к.е.н., менеджер з розвитку трудових ресурсів 

проєкту USAID – співголова оргкомітету, 

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

права, статистики та економічного аналізу ЛНАУ – 

заступник голови оргкомітету, 

Ковтунов О. В.  – к.е.н., доц. Білоруський державний аграрний 

технічний університет – член оргкомітету, 

Єнікєєв О. Ф.  – д.т.н., доц., завідувач кафедри інтелектуальних 

систем прийняття рішень, Донбаська державна 

машинобудівна академія – член оргкомітету, 

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

Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля – член оргкомітету, 

Сергієнко С.С.  – начальник відділу по роботі з іноземними 

громадянами ЛНАУ – член оргкомітету. 

Адреса оргкомітету: м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 23, каб. 208  

Сайт: https://lnau.in.ua 

Контактні телефони: +38(050)6840776, +38(066) 9851731, 

+38(066)5154099(Viber) 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 

Форма проведення конференції: змішана форма (пленарні наради з 

залученням дистанційних засобів комунікації, заочна). 

Тези доповідей будуть розміщені на сайті https://lnau.in.ua для 

публічного обговорення. Збірник матеріалів конференції планується в 

електронному варіанті, який буде розміщено в репозиторії Луганського 

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

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповіді подавати в 

електронному вигляді на адресу електронної пошти agro_it@lgnau.edu.ua  з 

поміткою «На конференцію АГРО-ІТ». 

Участь у конференції безкоштовна. 

Пленарні засідання проводяться з використанням сервісу для 

проведення онлайн-конференцій Zoom.  

Час проведення: 11 березня 2021 р. з 9.00 до 21.00 та 12 березня 2021 р. 

з 9.00 до 15.00 

Реєстрація: https://travelite.com.ua/conference/   

https://lnau.in.ua/
https://lnau.in.ua/
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/
mailto:agro_it@lgnau.edu.ua
https://travelite.com.ua/conference/


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

І Міжнародної науково-практичної конференції «Використання 

інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва 

сільськогосподарської продукції та управління підприємствами» 

 

11 березня 2021р. 

9:00 

 -  

9:30 

Вступне слово. Привітання від 

почесних гостей, учасників. Коротко 

про курс та про головні поняття Агро 

ІТ. 

Роман Гринишин  

консультант проєкту 

USAID “Економічна 

підтримка Східної 

України” 

Артур Селецький  

заступник Міністра з 

питань цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і 

цифровізації МОНУ 

Timothy Madigan 

заступник керівника 

Проєкту USAID 

"Економічна підтримка 

Східної України" 

Гості  

9:30 

 -  

10:30 

Порівняння Агро ІТ платформ, які 

використовуються у Агрохолдингах 

України. Топ 10 впроваджень Агро ІТ 

за принципом максимального ROE 

Артем Рудько 

менеджер по роботі з 

ключовими клієнтами 

Agrohub 

Діденко Євгеній  

проєктний менеджер 

Agrohub 

10:40 

- 

11:20 

Опис платформи з продажу 

агропродукції Трейдоматік. Принцип 

роботи та переваги для агровиробника. 

Денис Балон 

генеральний директор 

Трейдоматік 

11:30 

- 

12:20 

Огляд функціоналу платформи digital 

farming від світового виробника 

добрив Yara 

Яра Україна 

представники компанії 



12:20 

- 

13:20 

Перерва на обід 

13:20 

-  

14:00 

Robotics and AI in Agriculture 

Гуменчук Юрій 

Комерційний директор 

Winstars Technology LLC 

14:10  

- 

15:10 

Презентація господарства Green Guild 

Group. Використання рішень Агро ІТ 

та точного землеробства для 

вирощування овочів. Застосування 

функції блок-чейн у найбільшого 

виробника овочевої продукції. 

Green Guild Group 

представники компанії 

15:10 

- 

15:50 

Презентація безпілотної екосистеми 

XAG від DroneUA 

DroneUA  

міжнародний інтегратор 

безпілотних рішень, 

представники компанії 

16:00 

- 

17:00 

Включення з господарств в США 

різних спеціалізацій, які 

використовують рішення Агро ІТ 

Кемерон Пірс  

фермер зі штату Канзас  

Дін Йонгрен  

фермер зі штату 

Міннесота  

17:00 

- 

18:45 

Інтерполяція та крігінг. Презентація по 

створенню карт диференціації в полях. 

Dr. Paulo Flores (Доктор 

Пауло Флорес) 

доцент кафедри 

інженерії сільського 

господарства та 

біосистем в університеті 

штату Північна Дакота 

( North Dakota State 

University) 

19:00 

- 

20:45 

Рішення Агро ІТ у садівництві 

Dr. Lav Khot (Доктор Лав 

Хот) 

професор університету 

штату Вашингтон 



12 березня 2021р. 

9:00 – 

9:30 

Вступне слово на початку другого дня 

проведення конференції. 

Представлення доповідачів. 

Ростислав Подольський 

в.о. ректора ЛНАУ 

Володимир Терновський  

менеджер з розвитку 

трудових ресурсів 

проєкту USAID 

Сніжана Леу-Севериненко 

Senior Workforce 

Development Manager, 

USAID Economic 

Resilience Activity 

Сергій Мічківський  

в.о. декана економічного 

факультету ЛНАУ 

Олексій Кочетков  

професор кафедри 

менеджменту,  права, 

статистики та 

економічного аналізу 

ЛНАУ 

9:30 – 

9:50 

Сьогодення та майбутнє 

плодоовочевого сектору України  

Олександр Карельсон 

агро-консультант 

проєкту USAID ERA 

9:50 – 

10:10 

Перспективні напрями впровадження 

IT у професійне бджільництво 

Руслан Марков 

керівник сектору 

«Медовий бізнес» 

проєкту USAID 

«Економічна підтримка 

Східної України» 

10:10 

– 

10:30 

Реагування на лісові пожежі в 

Луганській області 

Брайан Мілаковськи 

керівник напрямку 

сталого розвитку 

проєкту USAID 

«Економічна підтримка 

Східної України» 



10:30 

– 

11:00 

5 причин, чому кооперація це круто. 

Запитання-відповіді та Quizz з теми 

кооперації. 

Софія Буртак 

консультантка проєкту 

USAID «Економічна 

підтримка Східної 

України» 

Ірина Воловик, 

Олена Величко,  

Роман Безус  

Дмитро Петрик 

команда Кооперативної 

Академії 

11:00 

– 

11:20 

Агрокебети: новий формат аграрної 

освіти 

Анатолій Циркун 

керівник освітньої 

програми «Агрокебети» 

11:20 

- 

11:40 

Перерва 

11:40 

– 

12:00 

Використання низькоінтенсивного 

лазерного випромінювання при 

інкубації яйця птиці  

Людмила Пархоменко  

в.о. декана факультету 

ветеринарної медицини, 

біологічних і харчових 

технологій ЛНАУ 

Аль Саяснех Обада Ахмед 

аспірант каф. 

епізоотології, внутрішніх 

хвороб тварин і 

ветеринарно-санітарної 

експертизи факультету 

ветеринарної медицини, 

біологічних і харчових 

технологій ЛНАУ 

12:00 

– 

12:20 

Система контролю підігрівом кормової 

суміші на фермах ВРХ 

Михайло Логвиненко  

старший викладач 

кафедри механізації 

виробничих процесів у 

агропромисловому 

комплексі ЛНАУ 



12:20 

– 

12:40 

Агро-ІТ та інноваційні технології в  

діяльності підприємств аграрної сфери 

Максим Сухорученко  

аспірант кафедри обліку,  

фінансів та 

інформаційних 

технологій  ЛНАУ 

12:40 

– 

13:00 

Автоматизована система управління 

навчальним процесом, середовище 

Microsoft Office, як інноваційні 

інструменти внутрішньої 

інфраструктури та професійного 

зростання здобувачів аграрного ЗВО на 

прикладі ЛНАУ 

Іван Різниченко  

директор центру 

сучасних освітніх та 

інформаційних 

технологій ЛНАУ 

 

13:00 

– 

13:20 

Сервіси та платформи дистанційної 

освіти для здобувачів аграрних 

закладів вищої освіти 

Тємір Талапов  

старший викладач 

кафедри обліку, фінансів 

та інформаційних 

технологій ЛНАУ 

13:20 

– 

13:40 

Програмне забезпечення MEGAPOLIS 

DOCNET та його провідна роль в 

розбудові інноваційної інфраструктури 

документообігу в аграрному ЗВО на 

прикладі ЛНАУ 

Євген Дрогін 

начальник загального 

відділу ЛНАУ 

 

13:40 

– 

14:00 

Заключне слово. Подяки учасникам. 
Члени оргкомітету та 

гості. 

 

Реєстрація: https://travelite.com.ua/conference/  

 

Пленарні засідання проводяться з використанням сервісу для 

проведення онлайн-конференцій Zoom. Час проведення: 

11 березня 2021 р. з 9.00 до 21.00 

12 березня 2021 р. з 9.00 до 15.00 

 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю! 

      З повагою, Оргкомітет 

https://travelite.com.ua/conference/

