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ПРОГРАМА  
 

Всеукраїнського круглого столу 

 

«ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 

В УПРАВЛІННІ ТА ВРЯДУВАННІ» 
 

м. Київ, 18 листопада 2021 р.



 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

 

Дата проведення: 18 листопада 2021 року 

 

Час проведення панельних дискусій: 

 

10:00-11:00 

 

Актуальні питання публічного управління та 

адміністрування в умовах сучасних викликів сьогодення. 

 

11:00-12:00 

 

Управління інноваціями в контексті глобалізаційних 

процесів. 

 

12:00-13:00 

 

Пріоритетні напрями розвитку дорадництва в аграрній сфері. 

 

 

Місце проведення: ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України, 

кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та 

дорадництва.  

 

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус 10, 

аудиторія 221 а. 

 

Форма проведення: очно-дистанційна  

 

Посилання на дистанційну форму участі на платформі Cisco Webex 

Meetings: https://nules.webex.com/meet/sec_edu_nni_director 

 

Реєстрація учасників https://forms.gle/644z7BaQUVPBHW6t8  

 

Регламент:  

виступи учасників – до 10 хв., 

участь в обговоренні – до 5 хв. 

 

Контактна інформація:  
Ковальова Олена Вікторівна  директор ННІ неперервної освіти і туризму 
НУБіП України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник 
тел. роб.  (044) 527-87-42 

E-mail: sec_edu_nni_director@nubip.edu.ua  
 
Олійник Володимир Вікторович, доктор наук з державного управління,  

заступник директора ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України 

тел. моб.  (050) 608-65-70; (044) 527-87-42.  

E-mail: sec_edu_nni_director@nubip.edu.ua  
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Програма Всеукраїнського круглого столу 

«ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ В УПРАВЛІННІ ТА ВРЯДУВАННІ» 

 

Час 

виступів 

Панельні дискусії, учасники та теми виступів 

9:50-10:00 Реєстрація учасників https://forms.gle/644z7BaQUVPBHW6t8  

 

Підключення на платформі Cisco Webex Meetings 

https://nules.webex.com/meet/sec_edu_nni_director 

 

10:00-11:00 

 

Панельна дискусія 1 “Актуальні питання публічного управління 

та адміністрування в умовах сучасних викликів сьогодення”. 

 
Модератор: Ковальова О.В. – директор ННІ неперервної освіти і 

туризму НУБіП України, д.е.н., с.н.с. 
 

Ключові доповіді 

Шинкарук Василь Дмитрович, проректор з науково-педагогічної 

роботи НУБіП України, д. філол. н., професор, Заслужений 

працівник освіти. Вітальне слово. 

 

Брусенко Микола Анатолійович, заступник керівника Головного 

управління з питань сталого розвитку Директорату з питань 

економічної політики Офісу Президента України. Впровадження 

реформ Офісом Президента України.  

 

Войтович Олег Михайлович, заступник Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України. Основні напрями діяльності Уряду 

України в умовах проведення реформ у державному управлінні. 

 

Старинець Олександр Георгійович, керівник секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики, д.е.н., доцент. Нормотворча діяльність Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики .  

 

Дзьоба Тарас Ігорович, заступник Міністра аграрної політики та 

продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації. Основні тренди в цифровізації 

держави та цифрові компетентності державних службовців. 

 

Пивоваров Андрій Андрійович, директор Директорату державної 

політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів 

https://forms.gle/644z7BaQUVPBHW6t8
https://nules.webex.com/meet/sec_edu_nni_director


 

Міністерства економіки України. Напрями проведення реформ 

Директоратом державної політики у сфері санітарних та 

фітосанітарних заходів Міністерства економіки України. 

 

Шевченко Ольга Петрівна, заступник голови Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів. Необхідні компетентності державних службовців 

для роботи у Держпродспоживслужбі. 

 

Дідух Марія Миколаївна, директор ГС «Всеукраїнський аграрний 

форум», заступник Голови Ради роботодавців ННІ неперервної 

освіти і туризму. Досвід співпраці громадських об єднань з 

органами публічної влади.  

 

Бондар Юрій Миколайович, заступник голови Чабанівської 

селищної ради Київської області. Забезпечення фінансової 

спроможності територіальних громад на місцевому рівні. 

 

Сизон Володимир Григорович, депутат Боярської міської ради 

Фастівського району Київської області, к.н.д.у. Механізми 

взаємодії депутатів місцевих рад з виборцями. 

 
Участь в обговоренні доповідей: учасники круглого столу. 
 

11:00-12:00 

 

Панельна дискусія 2 “Управління інноваціями в контексті 

глобалізаційних процесів”. 

 
Модератор: Витвицька Ольга Данилівна – професор кафедри 

публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та 
дорадництва НУБіП України, д.е.н., професор 

 

Ключові доповіді 

Шкураков Сергій Олександрович, перший заступник голови 

правління ДІФКУ. Інноваційні структури України: виклики 

сьогодення та перспективи.  
 

Отченашко Володимир Віталійович, д.с.-г.н., професор, 

начальник науково-дослідної частини НУБіП України. Роль 

університетів в інноваційній діяльності України.  
 

Морозов Олександр Федорович, д.т.н., професор НУБіП України. 

Національна інноваційна система України.  
 

Володін Сергій Анатолійович, д.е.н., член-кореспондент НААН, 

директор ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки». Інноваційна 

біоекономіка в умовах глобалізаційних викликів.  



 

Бітієв Ярослав, директор HUB 4.0. Розвиток інноваційного 

простору стартап екосистеми України. 
 

Ємченко Максим Юрійович, магістр ОП «Управління 

інноваційної діяльності». Перспективи розвитку фінансування 

інноваційної діяльності в умовах євроінтеграції. 
 

Дячок Олег Васильович, аспірант. Розвиток трудового 

потенціалу в умовах інноваційного розвитку. 

 
Участь в обговоренні доповідей: учасники круглого столу. 
 

12:00-13:00 

 

Панельна дискусія 3 “Пріоритетні напрями розвитку дорадництва 

в аграрній сфері”. 

 

Модератор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна – професор 

кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної 

діяльності та дорадництва НУБіП України, д.е.н., професор 

 

Ключові доповіді 
Корінець Роман Ярославович, директор Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України. Особливості 

сучасного дорадництва в Україні. 

 

Довгаль Костянтин Костянтинович, начальник управління 

агропромислового розвитку Київської обласної державної 

адміністрації. Сучасний стан та перспективи розвтку 

дорадництва в Київській області. 

 

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, професор кафедри 

публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та 

дорадництва НУБіП України, д.е.н., професор. Особливості 

освітніх програм в дорадництві. 

 

Корогод Олена Михайлівна, аспірант кафедри публічного 

управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, 

президент асоціації "Органік Стандарт України". Особливості 

розвитку кооперації в органічному виробництві України. 

 
Участь в обговоренні доповідей: учасники круглого столу. 
 

13:00-13:15 Прийняття рекомендацій Всеукраїнського круглого столу. 

 

 


