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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
СКИДАН ОЛЕГ Ректор Поліського національного університету, доктор економічних наук,  

професор (Україна) 
РОМАНЧУК 
ЛЮДМИЛА 

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Поліського національного 
університету, доктор сільськогосподарських наук, професор (Україна) 

САБЛУК ПЕТРО Академік-секретар Національної академії аграрних наук, доктор економічних  
наук, професор (Україна) 

КРОПИВКО 
МИХАЙЛО 

Старший науковий співробітник відділу проблем галузевого і територіального 
управління, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії 
аграрних наук (Україна) 

ЖУДРО МИХАЙЛО Професор кафедри економіки та управління підприємствами АПК Білоруського 
державного економічного університету, доктор економічних наук, професор  
(Білорусь) 

РАМАНАУСКАС 
ЮЛЮС 

Професор Клайпедського університету, доктор наук хабілітований, професор  
(Литва) 

САНДАЛ  
ЯН-УРБАН 

Доктор наук, професор, ректор Інституту Яна-Урбана Сандала (Норвегія) 

ЛЕВКОВИЧ ІННА Старший науковий співробітник, кандидат економічних наук, Інститут аграрного 
розвитку в країнах з перехідною економікою ім. Лейбніца (Німеччина) 

КРОПИВКО 
МАКСИМ 

Член апарату Національної аграрної академії наук, доктор економічних наук, 
ст. науковий співробітник (Україна) 

ПРИЛІПКО СЕРГІЙ Завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної 
діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, доктор наук з державного управління, доцент (Україна) 

ЯКОБЧУК 
ВАЛЕНТИНА 

Завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Поліського національного університету, кандидат економічних наук, 
професор (Україна) 

ПОТРАВКА 
ЛАРИСА 

Завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Херсонського  
державного аграрного університету, доктор економічних наук, доцент (Україна) 

ДАЦІЙ НАДІЯ Професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Поліського національного університету, доктор наук з державного 
управління, професор (Україна) 

ХОДАКІВСЬКИЙ 
ЄВГЕНІЙ 

Професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Поліського національного університету, доктор економічних наук, 
професор, заслужений діяч науки та техніки України, академік АЕНУ (Україна) 

ШВЕЦЬ ТЕТЯНА Завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності  
Поліського національного університету, кандидат економічних наук, доцент (Ук-
раїна) 

ГАЛУШКА ЗОЯ Завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування  
Чернівецького національного університету, доктор економічних наук, професор,  
ім. Ю. Федьковича (Україна) 

ГРАБАР ІВАН Завідувач кафедри процесів, машин, обладнання Поліського національного  
університету, доктор технічних наук, професор (Україна) 

ДАНКЕВИЧ 
ВІТАЛІЙ 

Декан факультету права, публічного управління та національної безпеки 
Поліського національного університету, доктор економічних наук, доцент 
(Україна) 

ПЛОТНІКОВА 
МАРІЯ 

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 
Поліського національного університету, кандидат економічних наук, доцент (Ук-
раїна) 
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ЯКОБЧУК 
ВАЛЕНТИНА 

Завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Поліського національного університету, кандидат економічних наук, 
професор (Україна) 

ШВЕЦЬ ТЕТЯНА Завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 
Поліського національного університету, кандидат економічних наук, доцент (Ук-
раїна) 

СОКАЛЬСЬКИЙ 
СЕРГІЙ 

Голова Глибочицької об’єднаної територіальної громади, кандидат економічних 
наук, голова секторальної платформи «Молодь, спорт, культура» Асоціації 
об’єднаних територіальних громад України (Україна) 

ПЛОТНІКОВА 
МАРІЯ 

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 
Поліського національного університету, кандидат економічних наук, доцент (Ук-
раїна) 

ПРИСЯЖНЮК 
ОКСАНА 

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, 
кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет 
(Україна) 

БУЛУЙ ОЛЕКСІЙ Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 
Поліського національного університету, кандидат економічних наук, доцент (Ук-
раїна) 

АХМЕТОВ ІЛЬЯС Директор ГО «Агенція Гудвіл», кандидат економічних наук (Україна) 
ЛЕВКІВСЬКА 
ЛАРИСА 

Заступник директора, ГО «Агенція Гудвіл», кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 
Поліського національного університету (Україна) 

ПУГАЧОВА 
НАСТАСІЯ 

Асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Поліського національного університету (Україна) 

ВАСИЛЬЄВ 
МИАЙЛО 

Голова ВГО «Народний рух захисту Землі» (Україна) 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

20 жовтня 2020 р. 
Регламент виступів 10 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин 

 
9-00 – 9-30  – реєстрація учасників конференції, Європейський центр Поліського 
національного університету 
9-30 – 10-00  – вітальне слово від організаторів конференції 
10-00 – 12-00 – пленарні виступи 
 
12-00 – 12-30 – кава-брейк 
 

Регламент виступів 5 хвилин, відповіді на запитання – до 2 хвилин 
13.30 – 14-30 – Круглий стіл «Завершення процесу децентралізації як напрям розвитку 

потенціалу громад», Глибочицька об’єднана територіальна громада 
 

21 жовтня 2020 р. 
Регламент виступів 5 хвилин, відповіді на запитання – до 2 хвилин 

 
9-00 – 13-00 – робота в секціях, конференц-зал Поліського національного університету 
 
13-00 – 13-30 – кава-брейк 
 
13.30 – 15.00  – екскурсія до Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 
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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ширма В. В., голова Житомирської обласної ради 
Скидан О. В., ректор Поліського національного університету 
Якобчук В. П., завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності 
та публічного управління 
Швець Т. В., завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної 
діяльності 

НАПРЯМИ ДИСКУСІЇ 
• управління реалізацією стратегій місцевого розвитку; 
• публічне управління розвитком територіальних громад; 
• збалансований регіональний розвиток в умовах глобалізації; 
• моделі розвитку територій: зарубіжний досвід та вітчизняна практика; 
• інноваційно-інвестиційні засади розвитку агробізнесу на сільських територіях; 
• Родові та екологічні поселення – напрям планомірного розвитку сільських  

територій; 
• інституціоналізація та перспективні моделі управління сільським розвитком; 
• специфіка управління регіональним розвитком в умовах пандемії;  
• інноваційний менеджмент в управлінні місцевим розвитком;  
• діджиталізазація у сфері державного управління;  
• розвиток ОТГ на засадах громадської участі. 

20 жовтня 2020 р. 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Європейський центр Поліського національного університету 
10-00 – 12-00 – пленарні виступи 

Профессор, доктор хабил. Раманаускас Юлюс, Клайпедский университет, Литва (онлайн) 
Кооперация технических услуг в сельском хозяйстве 

Prof. Dr Žukovskis Jan, Vytautas Magnus University, Lithuania (онлайн) 
Model for increasing farms incomes with the support for producer‘s groups:case of Poland 

Жудро Михаил, професор кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций 
Белорусского государственного экономического университета, доктор экономических наук, 
профессор, Республика Беларусь, (онлайн) 
Жудро Нелли, доцент кафедры экономики и управления инновационными проектами 
в промышленности Белорусского национального техническиого университета, кандидат 
экономических наук, доцент, Республика Беларусь (онлайн) 
Динамическое структурирование взаимодействия институциональных и цифровых  
инструментов 

Вигера Сергій, доцент кафедри захисту рослин Поліського  
національного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 
Ключевич Михайло, завідувач кафедри захисту рослин Поліського  
національного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор,  
Скидан Олег, професор кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльнос-
ті, доктор економічних наук, професор 
Методологія холістичного природоохоронно-економічного забезпечення здоров’я 
фітоценозів 
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Сокальський Сергій, голова Глибочицької об’єднаної територіальної громади, доктор фі-
лософії, голова секторальної платформи «Молодь, спорт, культура» Асоціації об’єднаних 
територіальних громад України 
Досвід децентралізації на прикладі Глибочицької об’єднаної територіальної громади 

Сенюк Юрій, голова правління Міжнародного індустріального парку, академік УАН 
Міжнародна біоекономічна платформа стійкого інклюзивного розвитку України  
як основа інтеграції освіти, науки і виробництва та партнерства влади, бізнесу  
і суспільства 

Галушка Зоя, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, док-
тор економічних наук Чернівецького національного університета ім. Ю. Федьковича,  
доктор економічних наук, професор 
Управління реалізацією стратегій місцевого розвитку 

Васильєв Михайло, голова Всеукраїнської громадської організації «Народний рух захисту 
Землі» 
Роль ідеї «Родова садиба» у розвитку сільських територій 

Кропивко Михайло, головний науковий співробітник відділу організації менеджменту, 
публічного управління та адміністрування ННЦ «Інституту аграрної економіки», доктор  
економічних наук, професор, академік НААН  
Парадигма аграрного устрою України в умовах децентралізації влади та євроінтеграції» 

Баценко Людмила, доцент кафедри менеджменту Сумського національного 
аграрного університета, кандидат економічних наук, доцент (онлайн) 
Інноваційні методи в оцінці персоналу 

Приліпко Сергій, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної 
діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор 
наук з державного управління, доцент(онлайн) 
Публічне управління розвитком кооперації сільських територій: комплексний підхід 

Лисенко Вероніка, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та торговельного  
підприємництва Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кандидат економі-
чних наук, доцент, Україна (онлайн) 
Соціальне партнерство як спосіб розвитку підприємництва на селі 

Лебєдєва Надія, старший викладач англійської мови Херсонського державного аграрного 
університету, Ph.D in cultural studies of the International Open University (онлайн) 
Деякі аспекти розвитку територій в контексті культурного туризму 

Сакаль Оксана, старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і 
лісових ресурсів ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Націо-
нальної академії наук України», доктор економічних наук, старший науковий співробітник, 
(онлайн) 
Третяк Наталія, старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і 
лісових ресурсів ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Націо-
нальної академії наук України», кандидат економічних наук, старший науковий співробіт-
ник, (онлайн) 
Регаль Іван, аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ «Інсти-
тут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук Украї-
ни» 
Підприємництво у природно-ресурсній сфері: лісовий сектор і лісове господарство 
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Барановський Микола, професор кафедри географії, туризму та спорту Ніжинського 
державного університету ім. Миколи Гоголя, доктор географічних наук, професор (онлайн) 
Збалансований регіональний розвиток в умовах глобалізації 

Ланченко Євгеній, доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку Національно-
го університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук, 
доцент (онлайн)  
Збалансований регіональний розвиток в умовах глобалізації 

Prof. Dr Stašys Rimantas, Dr Dementjeva Jelena, Klaipėda University, Lithuania (онлайн) 
Organizational creativity management based on the intellectual capital 

PhD student Banevicius Sarunas, Faculty of Public Governance, Mykolas Romeris University, 
Lithuania (онлайн) 
Risk factors management of medical tourism 

MD PhD Virketis Gintautas, Klaipėda University, Lithuania (онлайн) 
Organization of COVID 19 service provision in the region 

Дацій Надія, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Поліського національного університета,  доктор з державного управління, про-
фесор 
Підходи до збалансованого територіального розвитку в Україні 

Данкевич Віталій, декан факультету безпеки, права та публічного управління 
Поліського національного університету, доктор економічних наук, доцент 
Перспективні напрями управління розвитком громад 

Якобчук Валентина, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності 
та публічного управління Поліського національного університета, кандидат економічних 
наук, професор 
Шляхи підвищення ефективності публічного управління розвитком 
територіальних громад 

Ходаківський Євгеній, професор кафедри економічної теорії,  
інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного 
університета, доктор економічних наук, професор 
Кравець Ірина, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної  
власності та публічного управління Поліського національного університета, кандидат  
економічних наук, доцент,  
Пугачова Настасія, викладач, кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та 
публічного управління Поліського національного університета 
Гештальтно-інноваційні підходи до набулого лідерства в системі публічного управління 

Ковальчук Таміла Яківна, голова Несолоньської сільської ради, Новоград-Волинського 
району Житомирської області 
Досвід децентралізації Новоград-Волинського району Житомирської області 

Войтенко Архип, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публі-
чного управління Поліського національного університета, кандидат наук  
з державного управління, заслужений юрист України  
Проблеми та перешкоди на шляху децентралізації 

Плотнікова Марія, доцент кафедри інноваційного підприємництва 
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та інвестиційної діяльності Поліського національного університету, кандидат 
економічних наук, доцент 
Багатофункціональний розвиток територій як глобальний тренд 

Baszyński Adam, drhab., prof. UAM, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska, 
Kańduła Sławomira, dr hab., prof. UEP, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, Polska  
Эффективное сокращение разницы в доходах воеводств как условие устойчивого развития 
регионального самоуправления 

 
12-00 – 12-30 – кава-брейк 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
13.30 – 14-30 – Круглий стіл «Завершення процесу децентралізації як напрям розвитку 

потенціалу громад», Глибочицька об’єднана територіальна громада 
 

21 жовтня 2020 р. 
 

Регламент виступів 5 хвилин, відповіді на запитання – до 2 хвилин 
 
9-00 – 13-00 – робота в секціях, конференц-зал Поліського національного університету 
 
13-00 – 13-30 – кава-брейк 
 
13.30 – 15.00  – екскурсія до Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 
 
 


