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ШАНОВНІ КОЛЕГИ, НАУКОВЦІ, ВИКЛАДАЧІ, АСПІРАНТИ, 

СТУДЕНТИ! 

 

5 травня  2022 року о 11.00 год на базі ННІ неперервної освіти і туризму 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 
відбудеться Міжнародний науково-практичний семінар «ІННОВАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОРАДНИЦТВО У ВИКЛИКАХ СЬОГОДЕННЯ» за участі 
представників органів публічної влади, наукової спільноти, бізнесу, міжнародних 
організацій, здобувачів вищої освіти.  

 

Напрями проведення міжнародного науково-практичного семінару: 

 

1. Управління інноваціями в контексті глобалізаційних процесів. 

2.  Пріоритетні напрями розвитку дорадництва в сучасних умовах. 

3.  Сучасні напрями розвитку стартап проектів. 

4. Інновації в інформаційно-консультаційних послугах.  
 

 
За результатами проведення заходу заплановано видання збірника 

науково-практичних  матеріалів семінару  (електронне видання).  

 

Форма проведення: дистанційна.   

Публікація матеріалів в електронному вигляді: безкоштовно. 
 

 
Контактна інформація: 

 
 

З організаційних питань: Витвицька Ольга Данилівна, керівник Стартап – 
школи НУБіП України, професор кафедри публічного управління, менеджменту 
інноваційної діяльності та дорадництва ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП 
України, д.е.н., професор 
E-mail: innovation_chair@nubip.edu.ua 

 
Адреса проведення заходу: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

ННІ неперервної освіти і туризму 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус 10, 

аудиторія 219 а  
 
 
 
 
 



 
Оргкомітет Міжнародного науково-практичного семінару: 

 
Голова:  
Кондратюк Вадим Анатолійович – проректор з наукової роботи та інноваційної 
діяльності,  к.с.-г.н., доцент. 
  
Співголови:  
Гриценко Іван Сергійович – директор ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП 
України, д.ю.н., професор; 
Витвицька Ольга Данилівна – керівник Стартап - школи НУБіП України, 
професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності 
та дорадництва НУБіП України, д.е.н., професор; 
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна – професор кафедри публічного 

управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП 
України, д.е.н., професор. 
 
Члени організаційного комітету: 
Шкураков Сергій Миколайович  - перший заступник голови правління 
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи України, (за згодою); 
Валерія Іонан - заступниця Міністра цифрової трансформації з питань 
євроінтеграції, (за згодою); 

Корінець Роман Ярославович - директор ВГО «Національна асоціація 
сільськогосподарських дорадчих служб України», голова Ради роботодавців ННІ 
неперервної освіти і туризму,  к.е.н. (за згодою);  
Володін Сергій Анатолійович - директор ТОВ «Інститут інноваційної 
біоекономіки», д.е.н., член-кореспондент НААН, (за згодою); 
Мартіньш Цімерманіс - голова правління Латвійського центру сільських 
консультацій та освіти, (за згодою); 
Пугачов Микола Іванович - заступник директора ННЦ «Інститут аграрної 

економіки», (за згодою); 
Мельниченко Олександр Віталійович - професор Лондонської академії наук і 
бізнесу, професор Гданського технологічного університету, Польща, Голова 
правління CLM «Консіліум», Варшава, Польща, (за згодою); 
Велінга Еелке - член Наукового комітету Європейського семінару з дорадчої 
освіти, член Наукового комітету Міжнародної асоціації сільськогосподарських 
систем, директор консалтингової компанії  «LINK Consult», Нідерланди (за 
згодою); 

Лукаш Вавак, керівник проєкту Polish-Ukrainian SturtUp Bridge, (за згодою);  
Гончарук Андрій Георгійович - координатор міжнародних проектів Німецько-
української промислово-торгівельної  палати, (за згодою); 
Бітієв Ярослав  -   директор HUB 4.0., (за згодою);  
Сіненок Ігор Олександрович -  президент ГО «Всеукраїнська спілка  селян і 
фермерів», (за згодою); 
Пасічник Катерина Миколаївна – асистент проекту  ЮНІДО/ГЕФ GCIP 
Ukraine, (за згодою); 

Бардаш Сергій Володимирович -  в.о. заступника директора ННІ неперервної 
освіти і туризму з наукової роботи на громадських засадах, НУБіП України, 
професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, д.е.н., професор.  



Кулаєць Марія Михайлівна – професор кафедри публічного управління, 
менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України, к.е.н., 
професор; 
Приліпко Сергій Миколайович – в.о. завідувача кафедри публічного 
управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП 

України, д.держ.упр., доцент; 
Ковальова Олена Вікторівна  професор кафедри публічного управління, 
менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України, д.е.н., 
с.н.с.; 
Теслюк Віктор Васильович – директор наукового парку «СПЯЖ» НУБіП 
України, д.с.-г.н., професор. 
Секретар: 

Обиход Катерина Олександрівна  доцент кафедри публічного управління, 
менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, к.е.н., ст.викладач.  



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
 
Тема: Міжнародний науково - практичний семінар "Інноваційна діяльність та 
дорадництво у викликах сьогодення" 
 
Дата проведення: 5 травня  2022 року 11.00 -14.00 год 

 

Напрями проведення міжнародного науково-практичного семінару: 

 

1. Управління інноваціями в контексті глобалізаційних процесів. 

2.  Пріоритетні напрями розвитку дорадництва в сучасних умовах. 

3.  Сучасні напрями розвитку стартап проектів. 

4.  Інновації в інформаційно-консультаційних послугах.  

 
 
Форма проведення: дистанційна  
 
Посилання на дистанційну форму участі на платформі ZOOM Meetings:  
https://us02web.zoom.us/j/81290420439?pwd=cWN0Uld1OFdZYVJsRjd6bm1IbFhtQ
T09 
 

Идентификатор конференции: 812 9042 0439 
Код доступа: 4455775 
 
 
Реєстрація учасників  
 
Регламент:  
виступи учасників – до 10 хв., 

участь в обговоренні – до 5 хв. 
 
Контактна інформація:  
 
Витвицька Ольга Данилівна, д.е.н., професор, професор кафедри публічного 
управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва ННІ 
неперервної освіти і туризму НУБіП України,  e-mail: 
innovation_chair@nubip.edu.ua 

  
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, д.е.н., професор, професор кафедри 
публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва ННІ 
неперервної освіти і туризму НУБіП України,  e-mail: tatiankd@yahoo.com 
  
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/81290420439?pwd=cWN0Uld1OFdZYVJsRjd6bm1IbFhtQT09
https://us02web.zoom.us/j/81290420439?pwd=cWN0Uld1OFdZYVJsRjd6bm1IbFhtQT09
mailto:innovation_chair@nubip.edu.ua
mailto:tatiankd@yahoo.com


 
ПРОГРАМА  

МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ  

«ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОРАДНИЦТВО У ВИКЛИКАХ СЬОГОДЕННЯ» 

5 травня 2022 р.  

Час 
виступів 

Панельні дискусії, учасники та теми виступів 

10:50-
11:00 

Реєстрація учасників  
 
Підключення на платформі ZOOM  Meetings  

 
Идентификатор конференции: 812 9042 0439 
Код доступа: 4455775 

 

11.00 - 
11.05 
 
11.05-

11.10 
 

Вступне слово:   

Кондратюк Вадим Анатолійович  – проректор з наукової роботи та 

інноваційної діяльності,  к.с.-г.н., доцент 

Гриценко Іван Сергійович – директор ННІ неперервної освіти і 

туризму НУБіП України, д.ю.н., професор;  

11:10-
13:30 
 

Модератори: Витвицька Ольга Данилівна – керівник Стартап- школи 
НУБіП України, професор кафедри публічного управління, менеджменту 

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

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна – 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.  
Іонан Валерія, заступниця Міністра цифрової трансформації з питань 
євроінтеграції. Інноваційна діяльність в умовах глобалізаційних викликів.  
Корінець Роман Ярославович, директор Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України. Особливості сучасного 
дорадництва в Україні та подальша стратегія його розвитку.  
Володін Сергій Анатолійович, д.е.н., член-кореспондент НААН, 
директор ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки». Інноваційна 
біоекономіка в умовах глобалізаційних викликів.  
Мартіньш Цімерманіс, голова правління Латвійського центру сільських 
консультацій та освіти. Інновації в діяльності Латвійського центру 
сільських консультацій та освіти. 

Пугачов Микола Іванович, заступник директора ННЦ «Інститут 
аграрної економіки». Необхідні зміни в українській аграрній політиці та 
роль дорадництва в цьому. 



Мельниченко Олександр Віталійович, професор Лондонської академії 
наук і бізнесу, професор Гданського технологічного університету, 
Польща, Голова правління CLM «Консіліум», Варшава, Польща. 
Організація європейської освіти та партнерство в дослідницьких 
проектах для єднання заради спільної мети. 
Велінга Еелке, член Наукового комітету Європейського семінару з 
дорадчої освіти, член Наукового комітету Міжнародної асоціації 
сільськогосподарських систем, директор консалтингової компанії  

«LINK Consult», Нідерланди. Впровадження найкращих інноваційних 
розробок дорадниками: досвід країн ЄС. 
Лукаш Вавак, керівник проєкту Polish-Ukrainian SturtUp Bridge. 
Розвиток співробітництва та інноваційного підприємництва;  
Гончарук Андрій Георгійович - координатор міжнародних проектів 
Німецько-української промислово-торгівельної  палати, 
Співробітництво в сфері  інноваційного підприємництва; 
Бітієв Ярослав, директор HUB 4.0. Розвиток інноваційного простору 

стартап екосистеми України. 
Подольчак Назар Миколайович, керівник Tech StartUp School 
Львівська політехніка, д.е.н., професор. Організація інновацій на 
прикладі StartUp School Львівська політехніка ; 
Сіненок Ігор Олександрович,  президент ГО «Всеукраїнська  спілка  
селян і фермерів». Інвестиційна привабливість в умовах ринку землі; 
Пасічник Катерина Миколаївна, асистент проекту  ЮНІДО/ГЕФ GCIP 
Ukraine. Перспективні напрями організації інноваційних проектів;  

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, професор кафедри публічного 
управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП 
України, д.е.н., професор. Особливості освітніх програм в дорадництві 
– сучасний підхід; 
Отченашко Володимир Віталійович, начальник науково – дослідної 
частини НУБіП України, д.с.-г.н. професор. Інноваційна діяльність 
НУБіП України; 
Теслюк Віктор Васильович, директор наукового парку «СПЯЖ» 

НУБіП України, д.с.-г.н., професор. Управління інноваційним 
середовищем НУБіП України. 
Витвицька Ольга Данилівна, керівник Стартап школи НУБіП України, 
професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної 
діяльності та дорадництва НУБіП України, д.е.н., професор. Управління 
інноваціями: формування пріоритетів. 
 

Участь в обговоренні доповідей: учасники семінару. 

 
13:45-
14:00 

Прийняття рекомендацій Міжнародного науково-практичного 
семінару 

 
 


