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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Калетнік Григорій Миколайович 

 

Електронна пошта:rector@vsau.org 

ORCIDID:  0000-0002-4848-2796 

Scopus Author ID:57217866138 

Researcher ID: H-8716-2018 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user= 

p6dGkhAAAAAJ&hl=ru&oi=ao 
 

Робоча адреса:21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, навчальний корпус №2. 
 

Дата та місце народження:02.05.1949 р., c.Клембівка, Ямпільського району 

Вінницької області. 
 

Освіта: 
1966-1971 рр. – Українськаордена  Трудового Червоного прапора 

сільськогосподарська академія, кваліфікація інженера-механіка сільського 

господарства», спеціальність «Механізація сільського господарства»; 

1992-1998 рр. – Український державний університет харчових технологій, 

кваліфікація інженера-економіста, спеціальність «Менеджмент у виробничій 

сфері». 
 

Науковий ступінь:  

02.10.1991 р. – кандидат сільськогосподарських наук, Українська 

сільськогосподарська академія.Тема дисертації: «Використання бактеріальної 

закваски «Літосил» при силосуванні кукурудзи і бурякового жому». 

Спеціальність: 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Науковий 

керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААНУ Кулик Михайло Федорович; 

08.07.2009 р. – доктор економічних наук, Національний науковий центр 

«Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук.Тема 

дисертації: «Розвиток ринку біопалив в Україні».Спеціальність: 08.00.03 –

економіка та управління національним господарством. Науковий 

консультант: доктор економічних наук, професор, академік УААН Саблук 

Петро Трохимович. 
 

Вчене звання: 

- професор кафедри організації агробізнесу, атестат № 006025 від 

18.02.2010 р.; 

- академік НААН України, диплом А№ 0129 від 26.02.2013р. 
 

Трудова діяльність: 
1971-1973 рр. – головний інженер колгоспу ім. Калініна, с. Пороги, 

Ямпільський район, Вінницька область; 

mailto:rector@vsau.org
https://orcid.org/0000-0002-4848-2796
https://publons.com/researcher/H-8716-2018/
https://scholar.google.com/citations?user=%20p6dGkhAAAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://scholar.google.com/citations?user=%20p6dGkhAAAAAJ&hl=ru&oi=ao
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1973-1975 рр. – головний інженер-механік, заступник начальника 

управління сільського господарства Ямпільського 

райвиконкому; 
рр. 

1975-1979 рр. – керуючий Ямпільським районним об’єднанням 

«Сільгосптехніка»; 
рр. 

1979-1992 рр. – голова колгоспу ім. Ілліча с. Велика Кісниця, Ямпільський 

район; 
рр. 

1992-1994 рр. – представник Президента України у Ямпільському районі; 
рр. 

1994-1998 рр. – депутат Вінницької обласної ради другого скликання; 
рр. 

1994-1996 рр. – директор Вінницької державної сільськогосподарської 

дослідної станції – генеральний директор Вінницького 

науково-виробничого об’єднання «Еліта», с. Агрономічне, 

Вінницький район, Вінницька область; 
рр. 

1996-1998 рр. – генеральний директор Вінницького обласного державного 

об’єднання спиртової та горілчаної промисловості 

«Поділляспирт», м. Вінниця; 
рр. 

1998-2002 рр. – депутат Вінницької обласної ради третього скликання; 
рр. 

1998-2002 рр. – голова Вінницької обласної ради; 
рр. 

2004-2005 рр. – голова Вінницької обласної державної адміністрації; 
рр. 

2002-2007 рр. – народний депутат України 4-го і 5-го скликань Верховної 

Ради України; 
рр. 

2008-2009 рр. – доцент кафедри сільськогосподарських машин Вінницького 

державного аграрного університету, м. Вінниця; 
рр. 

2009-2013 рр. – ректор Вінницького державного, а згодом національного 

аграрного університету, м. Вінниця; 
рр. 

2010-2012 рр.– народний депутат України, Верховна Рада України 6-го 

скликання, голова Комітету Верховної Ради України з 

питань аграрної політики та земельних відносин; 
рр. 

2012-2014 рр.– народний депутат України, Верховна Рада України 7-го 

скликання, голова Комітету Верховної Ради України з 

питань аграрної політики та земельних відносин; 
рр. 

2013- по 

теперішній 

час– 

президент Вінницького національного аграрного 

університет, завідувач кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії; 
рр. 

2013- по 

теперішній 

час 

президент Всеукраїнського науково-навчального 

виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум». 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Дисципліни, які викладає д.е.н. професор Калетнік Г.М. для студентів: 
- Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України – 

16 науково-методичних рекомендацій;  

- Аграрна політика та земельні відносини – 10 науково-методичних 

рекомендацій. 

 
Рис. 1. Відкрита лекція для студентів з дисципліни «Аграрна політика та 

земельні відносини», лектор: Г.М. Калетнік, 2020 рік 
 

Дисципліни, які викладає д.е.н., професор Калетнік Г.М. для аспірантів з 

галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 

051 «Економіка»: 

- Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. 

 
Рис. 2. Лекційне заняття для аспірантів з дисципліни «Аграрна політика, 

економіка та міжнародні зв’язки», травень 2019 року 

http://socrates.vsau.org/b04213/html/cards/card.php?card_id=13901&id=495
http://socrates.vsau.org/method/cards1subj.php?subject_id=1953


6 
 

 
Рис. 3. Лекційне заняття для аспірантів у онлайн-форматі з дисципліни 

«Аграрна політика, економіка та міжнародні зв ՚ язки», квітень 2020 року 

 

Основні публікації (за останні 5 років): 

 

Підручники 

1. Kaletnik G. Production and Use of Biofuels. Second edition, 

supplemented: textbook. K.: Agrarian Science, 2018. 336 p.  

2. Калетнік, Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М. Організація і 

економіка використання боресурсів: підручник. Вінниця: ВНАУ, 2018. 

297 c.  

3. Калетнік Г.М., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Лутковська С.М. Αграрна 

пοлітика та земельні віднοсини: навчальний підручник (частина 1). Βінн. нац. 

аграр. ун-т. Βінниця: ΒΗΑУ. 2020. 308с. 

4. Калетнік Г.М., Скорук О.П., Токарчук Д.М. Організація і економіка 

використання біоресурсів: навчальний підручник (2-ге видання, перероблене 

і доповнене). Βінн. нац. аграр. ун-т. Βінниця: ТОВ «Друк». 2020.372с.  

5. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Черниш О.М., Березовий М.Г., 

Калетнік Г.М., Яременко В.В. Прикладна механіка. Підручник. Київ: Центр 

учбової літератури. 2020. 906 с. 

 

Навчальні посібники 

1. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Черниш О.М., Калетнік Г.М. 

Прикладна механіка. Навчальний посібник. К.: Аграрна наука. 2017. 61 с. 
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Монографії 

1. Калетнік Г.М., Дармограй О.В. Розвиток ринку 

сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки: 

монографія. 2016. 267 с. 

2. Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Головач І.В., 

Гриник І.В., Черновол М.І., Свірень М.О., Усенко М.В. Малогабаритні 

сільськогосподарські машини (конструкція, теорія і розрахунок): монографія 

/ за ред. акад. НААН  В.М. Булгакова.  К.: Аграр. наука. 2017. 292с. 

3. Заришняк А.С., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетнік Г.М. Теорія 

і проектування робочих органів сівалок для селекції та насінництва зернових 

культур: монографія / за ред. акад. НААН В.В. Адамчука. К.: Аграр. наука. 

2017.316 с. 

4. Калетнік Г.М., Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. 

Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного 

(світчграс) для умов Лісостепу правобережного: монографія. Вінниця: 

ТОВ «Друк». 2020. 212 с.  

 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

Core Collection 

1. Kaletnik H., Pilvere I., Nikolaenko S., Bulgakov V. Investigation of 

Biofuel Production Possibilities For Stabilisation of Agro-Industrial Complex of 

Ukraine. 16th International Scientific Conference: Engineering for Rural 

Development. 2017.  P. 1250-1256. 

2. Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. Field experimental 

investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath 

header asymmetric machine-and-tractor aggregate. Engineering for Rural 

Development. 2018. V. 17. P. 227-233. 

3. Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. Investigation of 

running depth stability in soil of frontally installed plough of ploughing aggregate 

assembled according to “push-pull” scheme. Engineering for Rural Development.  

2018.  Vol. 17.  P. 292-300. 

4. Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kaletnik G., Yanovich V. Angular 

oscillation model to predict the performance of a vibratory ball mill for the fine 

grinding of grain. Biosystems Engineering.  2018.  Vol. 171. P. 155-164. 

5. Kaletnik H., Lutsiak V., Melnichuk O., Dovhan Y., Malicki M. 

Organizational basis of the development of innovative functional food products by 

the Ukrainian enterprises of deep walnut processing. Ukrainian Food Journal. 

2019. Vol. 8, No. 1. P. 169-180. 

6. Kaletnik H., Zdyrko N. Public procurement in Ukraine as a state 

governance instrument: evaluation, control, improvement. Economic Annals-

XXI.2019. Volume 179, Issue (9-10). Р. 80-90. 
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7. Kaletnik G.M., Shubravska O.V., Ibatullin M.I. and at.Features of Food 

Security of the Country in Conditions of Economic Instability. Int. J. Manag. Bus. 

Res.2019. Vol. 9 (4).  

8. 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. 

9. Kaletnik H. Pryshliak V, Pryshliak N. Public Policy and Biofuels: Energy, 

Environment and Food Trilemma. Journal of Environmental Management and 

Tourism.2019. № 3(35).Р. 479-487. 

10. Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A.,  Dukulis I., 

Pascuzzi S. Research of the movement of agricultural aggregates using the 

methods of the movement stability theory. Agronomy Research. 2019. № 17(5). 

Р.1846-1860. 

11.Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S., Kaletnik H.Experimental 

investigation of technical and operational indices of asymmetric swath reaper 

machine-and-tractor aggregate. Engineering for Rural Development.  2019.  

Vol. 18. P. 256-263. 

12. Kaletnik H., Tsurkan O., Rimar T. Dеtermination of the kinetics of the 

process of pumpkin seeds vibrational convective drying. Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 1/8 (103). Р. 50-57. 

12. Kaletnik H., Mazur V., Gunko I., Ryaboshapka V., Bulgakov V., 

Raide V., Ilves R., Olt J. Study on performance of  compression engine operated  

by biodiesel fuel. Agronomy Research. 2020. № 18 (S1). P. 862-887. 

14. Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Yu.The world in the 

regulation of the land circulation. European Journal of Sustainable Development. 

2020. № 9,2. Р. 557-568. 

15. 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. № 3(43). 

Р. 513-522. 

16. Kaletnik G., Lutkovska S. Modern Organizational and Economic 

Mechanism For Environmental Safety.  Journal of Environmental Management 

and Tourism. 2020. № 3(43), Vol. XI. Р. 607-613.  

17. Kaletnik G., Lutkovska S. Innovative Environmental Strategy 

Sustainable Development. European Journal of Sustainable Development. 2020. 

№ 2.Р. 89-98. 

18. Kaletnik G., Lutkovska S.  Strategic Priorities of the System 

Modernization Environmental Safety under Sustainable Development. Journal of 

Environmental Management and Tourism. 2020. № 5(45), (Vol XI). Р. 1124-1131.  

19. Kaletnik G., Bulgakov V., Holovach I., Nadykto V., Parakhin O., 

Shymko L. and Olt J. Motion stability estimation for modular traction vehicle-

based combined unit. Agronomy Research. 2020. № 18(4). Р. 2340-2352. 

20. Kaletnik H., Sevostianov I., Bulgakov V., Holovach I., Melnik V., 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55916679700&amp;eid=2-s2.0-85067111070
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56179838200&amp;eid=2-s2.0-85067111070
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56180754000&amp;eid=2-s2.0-85067111070
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Ihnatiev Ye, Olt J. Development and examination of high-perfomance fluidized-

bed vibration drier for processing food production waste. Agronomy Research. 

2020. № 18(4).Р. 2391-2409.  

21. Kaletnik H., Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., Shymko L., 

Ihnatiev Y. Experimental checking of mathematical models describing the 

functioning adequacy of bridge systems in agricultural track system.  INMATEH - 

Agricultural Engineering. 2020. № 3. Vol. 62. Р. 107-114. 

22. Kaletnik H., Bulgakov V., Ivanovs S., Nadykto V., Kaminskiy V., 

Shymko L. Movement stability of a section of the machine for black fallow 

cultivation in a longitudinal-vertical plane.  INMATEH - Agricultural Engineering. 

2020.  № 3. Vol. 62. Р. 99-106. 

23. Kaletnik H., Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., , Shymko L., 

Ihnatiev Y. Experimental checking of mathematical models describing the 

functioning adequacy of bridge systems in agricultural track system.  INMATEH - 

Agricultural Engineering. 2020. № 3, Vol. 62. P. 107-114. 

24. Kaletnik G., Lutkovska S. Implementation of Public-Private Partnership 

Models in the Field of Ecological Modernization of the Environmental Safety 

System. European Journal of Sustainable Development. 2021. V. 10. № 1. 

P. 81-89. 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Черниш О.М. 

Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних 

приводах машин. Вібрації в техніці та технологіях. 2016. Випуск 2. С. 5-9. 

2. Калетнік Г.М., Козак К.В. Зелений бізнес – перспектива 

підприємництва. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 

науки і практики. 2016. Випуск 12. С. 7-15. 

3. Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Ефективність державної підтримки як 

основа сталого розвитку сільського господарства. Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016.  № 5 (9).C. 7-23. 

4. Калетнік Г.М., Т.В. Гончарук. Перспектива використання стічних 

каналізаційних вод м. Вінниці для підживлення польових культур: 

вітчизняний та зарубіжний досвід. Науково-практичний журнал 

«Збалансоване природокористування». 2016. № 3. С. 42-47. 

5. Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., 

Воробей В.П. Механіко-технологічне обґрунтування параметрів 

комбінованого сошника селекційної сівалки. Вісник Сумського національного 

аграрного університету. 2016.  №10/1(29). С. 38-43. 

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

та моделі аграрного підприємництва і кооперації. Реферативний журнал 

«Агропромисловий комплекс України НААН». 2016. № 1.C. 5-13. 

7. Калетнік Г.М., Мазур А.Г.  Науково-теоретичні засади формування  

та розвитку людського капіталу в сільських територіях. Економіка, фінанси, 
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менеджмент. 2016. Випуск 10. С. 7-25. 

8. Калетнік Г.М., Пиндик М. В. Поняття альтернативних джерел енергії 

та їх місце в реалізації політики енергоефективності України. Економіка, 
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1. V International scientific congress «Agricultural machinery». Varna, 

Bulgaria, 21-24.06.2017. Тема доповіді: «Mathematical model of interaction of 

the flexible cleaning blade with root crop head».  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна 

динаміка розвитку агропромислового виробництва», 

м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 26 квітня 

2018 р. Тема доповіді: «Розвиток та регулювання конкурентоспроможного 

виробництва біопалив в Україні». 

3. Міжнародна науково-практична конференція  «Інноваційні 

технології виробництва та переробки тваринницької продукції», м. Вінниця, 

ВНАУ, 25-26.10.2018 р. Тема доповіді: «Сучасний стан, причини падіння та 

перспективи розвитку тваринництва в Україні». 

4. 18-th International scientific conference Engineering for rural 

development, May 22-24, 2019, Jelgava, Latvia University of Life Sciences and 

Technologies. Тема доповіді: «Experimental investigation of technical and 

operational indices of asymmetric swath reaper machine-and-tractor aggregate». 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна 

динаміка розвитку агропромислового виробництва», м. Вінниця, Вінницький 

національний аграрний університет, 6-7.06.2017 р. Тема доповіді: «Ринок 
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землі: міжнародний досвід та перспективні напрями формування в Україні». 

6. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, 

контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку», м. Вінниця, 

ВНАУ, 28-29.03.2019 р. Тема доповіді: «Обіг земель сільськогосподарського 

призначення: перспективи для України». 

7. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний 

науковий форум», м. Ладижин, Ладижинський коледж ВНАУ, 

23-24.04.2019 р. Тема доповіді: «Інституційне забезпечення обігу земель 

сільськогосподарського призначення в умовах викликів транзитивної 

економіки». 

8. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування 

та енергетичних систем АПК», м. Вінниця, ВНАУ, 28-29.11.2019 р. Тема 

доповіді: «Інтенсифікація процесу сушіння насіння сільськогосподарських 

культур». 

9. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі 

управління», м. Вінниця, ВНАУ, 14-15.11.2019 р. Тема доповіді: «Потенціал 

аграрного сектору економіки України: стан та перспективи». 

10. Міжнародна наукова-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», м. Вінниця, 

ВНАУ, 24-25.10.2019 р. Тема доповіді: «Модель розвитку АПК: роль обігу 

земель сільськогосподарського призначення». 

11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями 

досліджень в аграрній науці: стан та перспективи розвитку», м. Вінниця, 

ВНАУ, 5-6.11.2020 р. Вступне слово. 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки в умовах глобалізацій них процесів», 

м. Вінниця, ВНАУ, 16-17.06.2020 р. Вступне слово. 

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-

технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, 

проблеми та перспективи», м. Вінниця, ВНАУ, 21-22.10.2020 р. Вступне 

слово. 

14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

технології у тваринництві та харчовій галузі», м. Вінниця, ВНАУ, 

26-27.11.2020 р. Вступне слово. 

15. International scientific-practical conference«Problems and prospects of 

innovative activity in agricultural engineering», Vinnytsia, 19-20.11.2020. 
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Рис. 5. Міжнародна наукова-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», м. Вінниця, 

ВНАУ, 24-25.10.2019 р. 

 

 
 

Рис. 6.Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Інженерно-

технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, 

проблеми та перспективи», 21-22.10.2020 р. 
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Цитування наукових публікацій: 

 
Рис. 7. Міжнародний ідентифікатор автора ORCIDID д.е.н., професора 

Калетніка Г.М. (0000-0002-4848-2796) 

 

 
Рис. 8. Міжнародний ідентифікатор автора Scopus Author ID 

д.е.н., професора Калетніка Г.М. (57217866138) 

https://orcid.org/0000-0002-4848-2796
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Рис. 9. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID д.е.н., 

професора Калетніка Г.М., який інтегрується з наукометричною базою Web 

of Science (WoS) (https://publons.com/researcher/H-8716-2018/) 

 

 
Рис. 10. Профіль д.е.н., професора Калетніка Г.М. у «Google Scholar» 

https://publons.com/researcher/H-8716-2018/
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Участь у науково-дослідній роботі: 
 

1. Державні тематики: 

 «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та 

енергоефективності, як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських 

територій», керівник д.е.н., проф. Калетнік Г.М. Прикладне дослідження. № 

держреєстрації 0121U109443. Терміни виконання: 2021-2022. За рахунок 

коштів державного бюджету 
 

2. Госпрозрахункові тематики: 

Інформаційне забезпечення управління користування земельними 

ділянками сільськогосподарського призначення аграрного підприємства. 

Замовник: ТОВ «Скороморошківське». Договір від 03.04.2018р. №579. 

Терміни виконання: 03.04-30.11.2018. Науковий керівник: Калетнік Г.М. 

Співвиконавці: Гончарук І.В. 

Методика визначення потенціалу джерел відновлюваної енергії на 

прикладі Сандракської ГЕС у Вінницькій області. Замовник: 

Зовнішньоекономічна асоціація «НОВОСВІТ». Договір від 01.02.2018р. 

№7-4/18. Терміни виконання: 01.02-30.09.2018. Науковий керівник: 

Калетнік Г.М. Співвиконавці: Гончарук І.В., Гончарук Т.В.  

Використання відновлюваних енергетичних ресурсів у формуванні 

системи енергозабезпечення сільських територій. Рік подачі –  2018 р. Фонд - 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Обсяг 

фінансування – 50 тис. грн.  

Дослідження енергоефективності та екологічності біодизельного 

палива виробленого з різної рослинної сировини при його використанні в 

роботі двигунів внутрішнього згорання. Замовник: ПП «ЯФК-ВІТОН». 

Договір від 03.04.2018р. №583. Терміни виконання: 03.04-30.11.2018. 

Співвиконавці: Климчук О.В. 

Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання, 

працюючих на різних видах біопалива. № держреєстрації 0118U001423. Рік 

подачі –  2018 р. Фонд – ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум». Виконавець. 

Розвиток органічного виробництва в Україні на основі модернізації 

навчального процесу аграрних закладів вищої освіти. Замовник: ТОВ 

«Інгуз 7». Договір від 02.04.2018р. №577. Терміни виконання: 

02.04-30.11.2018. Співвиконавці: Гончарук І.В. 

Розробка комплексу технологічних машин для глибокої переробки 

волоського горіха. Замовник: ПП «ЯФК-ВІТОН». Договір від 03.04.2018р. 

№583. Терміни виконання: 03.04-30.11.2018. Співвиконавці: Гончарук І.В. 

Розробка системи контролю С-вуглецю і Н-азоту та їх вплив на роботу 

біогазових установок, працюючих на багатокомпонентній сировині. Рік 

подачі –  2018 р. Фонд – ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум». Науковий керівник: Калетнік Г.М. 

Створення технології виробництва біогазу шляхом оптимізації складу 



21 
 

біологічної суміші на основі відходів тваринництва та рослинних 

компонентів. № держреєстрації 0118U100527. Рік подачі –  2018 р. Термін 

виконання: 2018-2020. Фонд – ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум». Науковий керівник. 
Компенсації нестабільності СЕС і ГЕС з використанням біоресурсів. № 

держреєстрації  0219U10075. Термін виконання 2018-2020. Виконавець. 
Замовник: Зовнішньоекономічна асоціація «НОВОСВІТ». 

Дослідження енергоефективності та екологічності біодизельного 

палива виробленого з різної рослинної сировини при його використанні в 

роботі двигунів внутрішнього згорання. № держреєстрації 0118U001424. Термін 

виконання 2018-2019. Виконавець. Замовник: ННВК «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум». 

Розробка економічної моделі виробництва біогазу з різних видів 

сировини та різних потужностей біогазових станцій та установок. № 

держреєстрації 0120U100992. Прикладне дослідження. Керівник: д.е.н., 

проф.., академік НААН України Калетнік Г.М. Термін виконання: 12.2019-

09.2021. За рахунок коштів замовників. СТОВ «Писарівка». 

Розробка економічної моделі виробництва біогазу з різних видів 

сировини та різних потужностей біогазових станцій та установок. № 

держреєстрації 0120U100991. Прикладне дослідження. Керівник: д.е.н., 

проф.., академік НААН України Калетнік Г.М. Термін виконання: 12.2019-

09.2021. За рахунок коштів замовників. СТОВ «Северинівське-плюс». 

Розробка економічної моделі виробництва біогазу з різних видів 

сировини та різних потужностей біогазових станцій та установок. № 

держреєстрації 0120U100994. Прикладне дослідження. Керівник: д.е.н., 

проф.., академік НААН України Калетнік Г.М. Термін виконання: 12.2019-

09.2021. За рахунок коштів замовників. СТОВ «Великокісницьке». 

 

 

3. Ініціативні тематики: 

Ініціативна тематика «Економічна доцільність виробництва та 

споживання біопалива в Україні», науковий керівник Калетнік Г.М., терміни 

виконання: січень 2012 р. – грудень 2016 р.  

Ініціативна тематика «Парадигма енергетичної безпеки України в ХХІ 

столітті», науковий керівник Калетнік Г.М., терміни виконання:  

січень 2012р. – грудень 2016 р. 
 

 

Науково-дослідні проєкти (вітчизняні, міжнародні): 

Розробка концепції використання індивідуальних біогазових реакторів 

для переробки біовідходів селянських господарств. Конкурс спільних 

україно-китайських науково-дослідних проектів. Керівник проекту. В стадії 

розгляду. Дата подачі 01.02.2021 

Формування туристично-рекреаційного потенціалу на засадах 

гарантування охорони навколишнього середовища. Конкурс спільних 
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україно-литовських науково-дослідних проектів. Керівник проекту. В стадії 

розгляду. Дата подачі 09.04.2021 

Програма Об'єднаних Арабських Еміратів з питань стимулювання 

дощів, який спрямований на розвиток інноваційних технологій у цій галузі. 

Грант 4-го циклу Програм Об'єднаних Арабських Еміратів. Керівник 

проекту. В стадії розгляду. Дата подачі 02.12.2020 

Проект децентралізованої співпраці Міністерства закордонних справ 

Франції, французької компанії BETEN, Економічної служби Посольства 

Франції в Україні та провідних французьких компаній VITAGORA, 

AGRONOV, Вінницького національного аграрного університету, Вінницької 

міської ради. Проект наукового співробітництва Агрохаб. Учасник проекту. 

В стадії реалізації. Дата подачі 31.08.2020 

 

Стартапи:  

Стартап «Vibration Mill Development For Mechanoactivation Of Loose 

Material». Описує технологію подрібнення сипучих речовин до розміру 

часток від 5 до 50 мікрометрів, що у п’ять разів тонші за людську волосину. 

Здобув перемогу у міжнародному конкурсі стартапів (м. Копенгаген) у 

номінації «Social Media Award». University Startup World Cup (USWC-18)  - 

міжнародний конкурс,  організований данськими неприбутковими 

організаціями, які мають більш як 18 років досвіду у проведенні змагань 

університетських стартапів. Основна місія USWC-18 полягає у створенні 

міжнародної мережі студентів для розвитку та обміну ідеями, комерціалізації 

наукових досліджень.Дата проведення: 8-12.10.2018 р. 

 
Рис. 11. Перемога у міжнародному конкурсі стартапів (м. Копенгаген) у 

номінації «Social Media Award», 8-12.10.2018 р. 
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Стартап «Дегідратор для зневоднення відходів харчових виробництв». 

Відходи спиртових, пивоварних та цукрових заводів України в основному 

виливаються на поля або у водойми, що призводить до їх забруднення. Але 

при зневодненні відходів до вологості 20-25%, вони можуть 

використовуватись як цінні добавки до сільськогосподарських кормів або в 

якості палива. Для зневоднення відходів пропонується дегідратор, який в 

порівнянні із аналогами має менші габарити, забезпечує мінімальні витрати 

енергії на зневоднення, підвищення продуктивності робочого процесу, 

зменшення кінцевої вологості відходів та капітальних витрат. Така висока 

ефективність нашого обладнання обумовлена максимально раціональним 

розподіленням енергії по стадіях зневоднення, збільшенням швидкості її 

передачі частинкам відходів при суттєвій загальній економії енерговитрат. 

По суті пропонується безвідходна технологія майбутнього, яка приносить 

значний прибуток і може бути успішно впроваджена на підприємствах 

різного напряму та потужності. Економічний ефект від впровадження нашого 

обладнання на одній з кавових фабрик України складає біля 41 млн. грн. за 

рік, при терміні окупності – 14 місяців. Презентація стартапу відбулася  

20 грудня 2019 року. 

Стартап «Рекуператор» допоможе вирішити таку важливу проблему, як 

забезпечення нормативних параметрів мікроклімату тваринницьких 

приміщень. Оскільки відхилення параметрів мікроклімату від встановлених 

меж призводить до: скорочення надоїв молока та приросту живої маси; 

збільшення відходу молодняку; зменшення несучості курей; витрат 

додаткової кількості кормів та значних затрат енергоносіїв на опалення 

приміщень та скорочення терміну служби машин, обладнання і самих 

будівель. Рішенням даних проблем є застосування рекуперативного 

теплоутилізатора, який забезпечує повітрообмін та зменшує витрати на 

нагрівання повітря в приміщеннях. Презентація стартапу відбулася 20 грудня 

2019 року. 

Перевагами розробки, на відміну від вітчизняних та закордонних 

виробників вентиляційного обладнання, є простота конструкції та швидкість 

монтажу, доступність і простота обслуговування системи, зручна система 

управління, економія енергоресурсів на обігрів приміщення, справедлива і 

доступна ціна та гарантована якість.  
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Рис. 12. Презентація стартапів на конкурсі стартапів Вінницької ОДА, 

20 грудня 2019 року 
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Наукові інтереси: вивчення теоретико-методологічних засад формування та 

розвитку ринку альтернативних джерел енергії (біопалив), формування 

енергетичної, економічної, екологічної безпеки, ефективного використання 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств, використання відновлюваних 

енергетичних ресурсів у формуванні системи енергозабезпечення сільських 

територій, розробка економіко-екологічного механізму використання 

органічних відходів у біоенергетиці, управління сучасними економічними 

системами, їх розвитком та стійкістю, дослідження перспектив 

розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні та ін. 

 

Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами: 

 

1. Кількість аспірантів (докторантів, здобувачів), над якими 

здійснюється наукове керівництво (консультування): 

 

 

1. Охота Юлія Володимирівна, аспірантка денної державної 

форми навчання зі спеціальності 051 – економіка. Тема 

дисертації:«Організаційно-економічні інструменти 

забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній 

сфері». 

 

2. Коломієць Тетяна Вікторівна, здобувачка наукового 

ступеня кандидата економічний наук зі спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Тема дисертації: «Механізм 

управління інтелектуальним капіталом підприємств аграрного 

сектору економіки». 

 

2. Формування індивідуального плану роботи аспіранта (здобувача): 

Навчання аспірантки та здобувача в аспірантурі здійснюється 

відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта (здобувача), який 

попередньо було узгоджено та сформовано з науковим керівником д.е.н., 

професором Калетніком Г.М.  

Індивідуальний план роботи аспірантки Охоти Ю.В. за темою 

дисертації «Організаційно-економічні інструменти забезпечення розвитку 

підприємницької діяльності в аграрній сфері» затверджено на Вченій раді 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 

04.10.2017 р.). 
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Рис.13. Індивідуальний план роботи аспірантки Охоти Ю.В. 

 

3. Проведення спільних досліджень з аспірантами (здобувачами): 

 

25 січня 2018 року, аспіранти та інші представники наукової школи 

біопалива ВНАУ академіка НААН, д.е.н., професора, президента 

університету Калетніка Г.М. разом із науковим керівником відвідали, в 

рамках своєї наукової роботи, ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» 

смт. ТеофіпольТеофіпольського району Хмельницької області. 
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Дана екскурсія справила велике враження на науковців своєю 

новизною та ефективністю. Адже по цій технології і своїй масштабності, така 

станція є однією з найбільших у Європі. 20 грудня 2017 року ТОВ 

«Теофіпольська енергетична компанія» (ТЕК) приєдналася до мережі НАК 

«Укренерго», а вже сьогодні 90% енергії, яка виробляється, спрямовується до 

НАК «Укренерго». 

  

  

 
 

Рис. 14. ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія, 25.01.2018 р. 
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4. Організація та проведення педагогічної практики аспірантам, де 

керівником практики є науковий керівник аспіранта: 

 

Відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта в період з 

14.09.2020 р. по 02.10.2020  р. здійснив керівництво педагогічною практикою 

аспірантки Юлії Охоти. В рамках педагогічної практики 24.09.2020 р. 

аспіранткою було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни 

«Аграрна політика та земельні відносини» для студентів 4 курсу денної 

форми навчання спеціальності 208 – агроінженерія групи АІ-17-1 інженерно-

технологічного факультету на тему «Інституційні засади здійснення аграрної 

політики в Україні», під час якого було впроваджено результати 

дисертаційної роботи у навчальний процес ВНАУ, підтвердженням чого є 

відповідна довідка. 

 
Рис. 15. Відкрите практичне заняття аспірантки Охоти Ю.В. з дисципліни 

«Аграрна політика та земельні відносини», 24.09.2020 р. 

 
Рис. 16.  Довідка про впровадження у навчальний процес ВНАУ від 02.10.2020 р. 
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Захист педагогічної практики відбувся 02.10.2020 р. на засіданні 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії з 

прийнятим рішенням про зарахування педагогічної практики аспірантці 

4 року денної державної форми навчання зі спеціальності 051 – економіка 

Охоті Юлії Володимирівні із загальним обсягом 3 кредити ЄКТС (90 год.) з 

найвищим балом (100 А) відповідно до пункту 3.14 Положення про 

педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 

Вінницькому національному аграрному університеті, затвердженого Вченою 

радою ВНАУ від 28.02.2020 р. протокол № 9.  

 
Рис. 17.  Захист педагогічної практики аспіранткою Охотою Ю.В. на засіданні 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, 

02.10.2020 р. 

 

5. Наукові школи: 

 

 Наукова школа «Аграрна політика та продовольча, енергетична, 

екологічна безпека України». 

Кількісний склад наукової школи – 28 осіб. Кваліфікаційний склад 

наукової школи (осіб): академіків, член-кореспондентів Академії наук –1; 

докторів наук – 4; кандидатів наук – 23. 

Дослідницько-експериментальна робота проводиться на базі 

навчально-наукових  лабораторій кафедр університету, науково-

вимірювальній агрохімічній лабораторії, науково-дослідної лабораторії 

біоенергетики Навчально-наукового центру ВНАУ, Науково-дослідного 

господарства «Агрономічне», Ботанічного саду Поділля, Центру практичної 
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підготовки та виробництва, Дрогобицького центру комплексного 

проектування, відділів, лабораторій, дослідних господарств та дослідно-

селекційних  станцій ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний  

консорціум». 

В університеті також функціонують навчально-наукові лабораторії на 

базі кафедр та відіграють важливу роль у справі інтеграції освіти і науки, 

реалізації науково-технічного потенціалу університету в практичну 

діяльність окремих галузей народного господарства. 

Комерціалізація науково-технічних розробок проводиться через 

кафедри університету, НДГ «Агрономічне» і ННВК «Всеукраїнський 

науково-навчальний  консорціум» та відділ євроінтеграції та міжнародної 

діяльності. 

 

6. Кількість захищених аспірантами (здобувачами) дисертацій: 

 

1. Гура Анатолій Минович.Тема дисертації: «Напрями формування та 

ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств». 

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Дата захисту: 22.12.2009 р. 

2. Кравченко Іван Євграфович. Тема дисертації: «Обгрунтування 

параметрів вертикального робочого органу гичковидаляючого пристрою». 

Спеціальність: 05.05.11 – машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва». Дата захисту: 14.01.2010 р. 

3. Пчелянська Галина Олегівна. Тема дисертації: «Інфраструктура 

аграрного ринку у формуванні цін на сільськогосподарську продукцію 

сфері».Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Дата захисту: 26.01.2010 р. 

4. Шрам Тетяна Валеріївна. Тема дисертації: «Формування та 

розвиток ресурсного потенціалу фермерських господарств». Спеціальність: 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Дата захисту: 25.03.2010 р. 

5.  Шутяк Олександр Володимирович. Тема дисертації: 

«Використання сухої післяспиртової барди в годівлі корів і бичків при 

відгодівлі». Спеціальність: 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. 

Дата захисту: 08.04.2010 р. 

6. Поліщук Світлана Петрівна. Тема дисертації: «Організаційні 

форми та економічна ефективність діяльності спільних 

сільськогосподарських підприємств». Спеціальність:    08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дата 

захисту: 09.11.2010 р.  

7. Білик Ольга Володимирівна. Тема дисертації: «Забезпечення 

конкурентоспроможності продукції АПК України на зовнішніх ринках». 

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Дата захисту: 21.01.2011 р. 
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8. Березюк  Юлія Борисівна. Тема дисертації: «Експортний потенціал 

агропродовольчого комплексу регіону: стан і перспективи».  Спеціальність: 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Дата 

захисту: 17.01.2012 р. 

9. Терещук Сергій Миколайович. Тема дисертації: «Механізм 

фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах глобалізації». 

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Дата захисту: 16.11.2012 р. 

10. Ємчик (Гончарук) Тетяна Вікторівна. Тема дисертації: 

«Формування механізму інноваційного забезпечення розвитку галузі 

виробництва біопалива». Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Дата захисту: 26.08.2014 р. 

11. Гончарук Інна Вікторівна. Тема дисертації: «Розвиток та 

ефективність підприємницької діяльності у виробництві біопалива». 

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Дата захисту: 

27.08.2014 р. 

12. Гуцаленко Оксана Олександрівна. Тема дисертації: «Формування 

пропозиції на ринку органічної продукції рослинництва». Спеціальність: 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Дата 

захисту: 26.12.2014 р. 

13. Прутська Тетяна Юріївна. Тема дисертації: «Інституційне 

забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері». 

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Дата захисту: 28.12.2015 р. 

14. Пришляк Наталя Вікторівна. Тема дисертації: «Ефективність 

виробництва біопалива на підприємствах буряковоцукрового комплексу». 

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Дата захисту: 

28.12.2015 р. 

15. Дмитрик Олег Вікторович. Тема дисертації: «Організаційно-

економічні засади розвитку особистих селянських господарств в умовах 

ринкових трансформацій». Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Дата захисту: 

11.06.2020 р. 

16. Шинькович Андрій Васильович. Тема дисертації: 

«Організаційно-інформаційне забезпечення антикризового управління 

агроформувань». Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Дата захисту: 

03.07.2020 р. 
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7. Кількість захищених докторантами дисертацій: 

 

1. Козловський Сергій Володимирович. Тема дисертації: 

«Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та 

стійкістю». Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Дата захисту: 03.06.2011 р. 

2. Бурєннікова (Поліщук) Наталія Вікторівна. Тема дисертації: 

«Науково-методологічні засади результативності функціонування сучасних 

економічних систем». Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Дата захисту: 25.11.2011 р. 

3. Ціхановська Вікторія Михайлівна. Тема дисертації: 

«Організаційно-економічний механізм функціонування агропродовольчого 

ринку України: теорія, методологія, практика». Спеціальність:08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Дата захисту: 

25.12.2014 р. 

4. Янович Віталій Петрович. Тема дисертації: «Науково-технічні 

основи механічної обробки сільськогосподарської сировини  за умови 

вібраційного впливу». Спеціальність: 05.05.11 – машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва. Дата захисту: 26.09.2017 р. 

5. Климчук Олександр Васильович. Тема дисертації: «Регулювання 

розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні». 

Спеціальність:08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Дата захисту: 02.03.2018 р. 

6. Цуркан Олег Васильович. Тема дисертації: «Вібромеханічна 

інтенсифікація сушіння насіння баштанних культур у процесі 

післязбиральної обробки». Спеціальність: 05.05.11 – машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва. Дата захисту: 18.06.2020 р. 

7.Лутковська Світлана Михайлівна. Тема дисертації: «Модернізація 

системи екологічної безпеки сталого розвитку». Спеціальність: 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Дата захисту: 

20.10.2020 р. 

8. Здирко Наталія Григорівна. Тема дисертації: «Аналіз та державний 

аудит публічних закупівель: теорія, методологія, організація». Спеціальність: 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності). Дата захисту: 21.10.2020 р. 

9. Гончарук Інна Вікторівна. Тема дисертації: «Забезпечення 

енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого 

розвитку». Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Дата захисту: 11.12.2020 р. 
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Рис. 18. Аспіранти, докторанти та здобувачі, які захистили кандидатські 

та докторські дисертації під науковим керівництвом та консультуванням 

академіка НААН України, д.е.н., професора Калетніка Г.М. 
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Участь у роботі спеціалізованих вчених рад: 

1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 Вінницького 

національного аграрного університету. Відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 24 травня 2018 року № 527 у ВНАУ функціонує 

спеціалізована вчена рада Д 05.854.03 з правом прийняття до 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)». 

Термін дії повноважень роботи спецради: 24.05.2018 р. – 15.05.2021 р. 
 

 
 

 
Рис. 19. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 Вінницького 

національного аграрного університету, 2020 рік 
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2. Голова спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду 

та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії ДФ 05.854.002 Вінницького національного аграрного університету, 

яка створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

09.11.2020 р. № 1392 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для 

присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів 

Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1064 (із 

змінами, від 28 вересня 2020 року № 1198 (із змінами), від 21 жовтня  

2020 року № 1287». Засідання разової спеціалізованої вченої ради відбулось 

15 грудня 2020 року.  

 
 

 
Рис. 20. Робота разової  спеціалозованої  вченої ради ДФ 05.854.002 ВНАУ 

та її склад разом із дисертанткою Томашук І.В. та її науковим керівником 

Гончарук І.В., 15.12.2020 р. 
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Членство у редколегіях наукових видань: 

1. Головний редактор Всеукраїнського науково-технічного 

журналу «Вібрації в техніці та технологіях». Журнал присвячено 

висвітленню проблем з вібраційних технологій і машин, математичних 

методів досліджень вібраційних процесів, подано інформацію про проєктно-

конструкторські технологічні розробки, представлено навчально-методичні 

аспекти викладання у Вищій школі прикладних дисциплін, де вивчаються 

вібраційні машини і технології. Засновник журналу: Вінницький 

національний аграрний університет. 

Ключова інформація про журнал:ISSN (друк): 2306-8744; 

DOI: 10.37128/2306-8744; свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової 

інформації: КВ № 16643-5115 ПР від 30.04.2010 р.Періодичне видання 

включено до Переліку наукових фахових видань України, що затверджений 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328. 

    
Рис. 21. Титульний аркуш та редколегія Всеукраїнського науково-технічного 

журналу «Вібрації в техніці та технологіях» 

2. Головний редактор Всеукраїнського науково-виробничого 

журналу «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і 

практики». Метою журналу є висвітлення провідних наукових ідей у 

економічній, фінансовій та управлінській діяльності галузей народного 

господарства та залучення до цього представників вітчизняної та закордонної 

наукової професійної спільноти. Засновник журналу: Вінницький 

національний аграрний університет. 

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з 

питань економіки  (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 17.03.2020 року №409), присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкта 
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(Digital Object Identifier – DOI), індексується в міжнародній наукометричній 

базі Index Copernicus Value з 2018 року. 

 
Рис. 22. Титульний аркуш та редколегія Всеукраїнського науково-

виробничого журналу «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні 

питання науки і практики» 

 

3. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Продовольчі 

ресурси». Засновник: Інститут продовольчих ресурсів НААН України. 

Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ No19800-9600Р від 

29.03.2013 р. 

Збірник внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань 

України (наказ МОН від 17.03.2020 р. № 409). 

 

 
Рис. 23.Редколегія збірника наукових праць «Продовольчі ресурси» 
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Консультативно-дорадча та експертна діяльність: 

1. Експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Секція 17  

«Економіка», 2019-2020 рр.  

2. Голова Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету. 

3. Голова Вченої ради Навчально-науково-виробничого комплексу 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». 

4. Голова експертної ради з надання рекомендацій до друку навчально-

методичної та наукової літератури ВНАУ. 

5. Член  Комісії з питань проведення державної атестації закладів 

вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 

діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки». 
 

 

Рис. 24. Планове засідання Вченої ради Вінницького національного 

аграрного університету, 2020 рік 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 

Стажування: 

- Аграрний центр Луїзіанського державного університету (США) (2018р.); 

- Сент-Ішвант університет (Угорщина) (2016р.); 

- Університет Хохенхайм (Німеччина) (2015р.); 

- Словацький аграрний університет (Словаччина) (2013р.). 

 

 

Рис. 25. Вишеградська асоціація, вересень 2017 року 
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Рис. 26. Збори Вишеградської асоціації, 2019 рік 

 

 

Участь у симпозіумах та зборах міжнародних асоціацій: 

 

- робочий візит до м. Урумчі (столиця Сіньцзян-Уйгурського автономного 

району, Китай), 3-10 вересня 2013 р.; 

- симпозіум в університеті Хохенхайм, Німеччина, 1-3 червня 2015 р.; 

- щорічні збори учасників Вишеградської асоціації університетів (ВАУ), 

Сент- Іштван університет, м. Геделле, Угорщина, 18-20 вересня 2016 р.; 

- II Симпозіум ректорів Вишеградської Асоціації університетів, 

Луїзіанський університет, США, 16-21 квітня 2018 р.; 

- Конгрес ВSUN 2018 «ООН 2030. Цілі сталого розвитку в 

Чорноморському регіоні: від науки до впровадження», м. Салоніки, Греція, 

18-19 червня 2018 р. 

 

 



41 
 

РОЗДІЛ 5. ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

 

- відмінник народної освіти (1987р.);  

- державний службовець 1-го рангу (1999 р.); 

- заслужений економіст України (2004р.);  

- лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року за 

роботу «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях 

отримання альтернативних палив» (2011р.); 

- кавалер ордена «За заслуги» III (2009р.) і ІІ ступенів (2012р.). 
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РОЗДІЛ 6. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1. Президент Навчально-науково-виробничого  комплексу 

«Всеукраїнський науково-навчальний  консорціум». 

Початком історичного етапу створення інноваційного науково-

освітнього простору в Україні, формування професійних наукоємних знань, 

сучасної практичної підготовки та досвіду фахівців нової формації – лідерів 

аграрного сектору економіки – стала Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.07.2013 р. № 546 «Про створення Навчально-науково-виробничого  

комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний  консорціум», засновниками 

якого виступили Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 

Національної академії аграрних наук України та Вінницький національний 

аграрний університет.  

Збори колективів-засновників затвердили Статут Консорціуму, 

Установчий договір, Концепцію розвитку до 2017 року. 17 жовтня 2014 

року до складу членів-засновників  Консорціуму приєднався колектив 

Інституту продовольчих ресурсів НААН України. Президентом 

Консорціуму одноголосно обрано д. е. н., професора, академіка НААН, 

президента ВНАУ Калетніка Григорія Миколайовича, першим 

віце-президентом – д.с.-г.н., професора, академіка НААН, директора 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Роїка 

Миколу Володимировича, віце-президентами: к.с.-г.н., доцента, ректора 

ВНАУ Мазура Віктора Анатолійовича, д.е.н., професора, член-

кореспондента НААН, директора Інституту продовольчих ресурсів НААН 

України Сичевського Миколу Петровича, к.т.н., доцента, завідувача 

кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних 

ресурсів ВНАУ Гунько Ірину Василівну. Вченими секретарями обрані: 

к.е.н., помічник ректора ВНАУ Гончарук Інна Вікторівна та к.т.н., с.н.с., 

завідувач відділом технології вирощування біоенергетичних культур ІБК та 

ЦБ НААН України Ганженко Олександр Миколайович. 

2. Налагоджено співпрацю між Всеукраїнським науково-навчальним 

консорціумом (Консорціум), Вінницьким національним аграрним 

університетом (ВНАУ) та Китайсько-українським міжнародним центром 

трансферу технологій і вирішення технічних питань. 

3. За ініціативи Г.М. Калетніка в університеті створено «Школу 

молодого лідера», в рамках якої відбуваються зустрічі студентства та 

молодих вчених із знаковими особистостями, які діляться своїм досвідом, 

баченням розвитку нашої держави, її окремих галузей, а також розумінням 

ролі лідера у становленні та розвитку демократичного суспільства. 

4. За сприяння Григорія Калетніка 11 жовтня 2019 року на базі ВНАУ 

відкрився перший на Вінниччині Центр підтримки технологій та інновацій 

TISC. Центр надає послуги з патентного пошуку та аналізу, консультує 

науковців з питань захисту інтелектуальної власності на національному та 

міжнародному рівні, підтримує винахідників у процесі комерціалізації 
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розробок та створенні бізнес-проєктів. 

4. Калетнік Г.М. є засновником культурно-мистецького фестивалю 

«З любов’ю до батьківської землі» - багатожанрового конкурсу, який 

об’єднує талановите студентство навчальних закладів Вінниччини.  

 
Рис. 27. Установчі збори Навчально-науково-виробничого  комплексу 

«Всеукраїнський науково-навчальний  консорціум», 17.10.2014 р. 

 
Рис.28.Школа молодого лідера. Зустріч із народним депутатом України, 

членом Комітету ВРУ з питань науки та освіти, Головою Верховної Ради 

України 2002-2006, та 2008-2012 рр, академіком Національної Академії Наук 

України Володимиром Литвином, 30.03.2018 р. 
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Рис. 29. Фестиваль «З любов’ю до батьківської землі» 

 

 
Рис. 30. Онлайн-конференція з питань співпраці між Всеукраїнським 

науково-навчальним консорціумом (Консорціум), Вінницьким національним 

аграрним університетом (ВНАУ) та Китайсько-українським міжнародним 

центром трансферу технологій і вирішення технічних питань, 28.01.2021 р. 


