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ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  (м. Луцьк) 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

(м.  Луцьк) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

УКРАЇНИ  (м. Львів) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (м. Рівне) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (м. Харків) 

ВИЩА ШКОЛА СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА В ПШЕВОРСЬКУ  

(м. Пшеворськ, Республіка Польща) 

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ СЕЛА ТА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК   

(м. Варшава, Республіка Польща) 

ЕСТОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

 (м. Таллінн, Естонія) 

МАГДЕБУРГСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОТТО-ФОН-ГЕРІКЕ 

(м. Магдебург, Німеччина) 

 

ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІ 

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 
24-26 ТРАВНЯ 2022 РОКУ 

м. Луцьк 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова організаційного комітету: 

Лариса Черчик – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту та адміністрування Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Члени організаційного комітету: 

Віталій Крупін – доцент, Інститут розвитку села та сільського 

господарства, Польська академія наук;  

Леонід Кожушко – д.т.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту Національного університету водного господарства та 

природокористування; 

Микола Матвєєв – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

менеджменту та маркетингу Національного лісотехнічного 

університету України;   

Наталія Вавдіюк – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту Луцького національного технічного університету;    

Оксана Степанюк – к.е.н., доцент, директор Європейської 

асоціації інноваційної освіти;       

Олег Дикий – к.п.н., доцент, директор Навчально-наукового 

інституту неперервної освіти Волинського національного 

університету імені Лесі Українки;  

Ольга Прокопенко – д.е.н., професор, Естонський університет 

підприємництва, Президент Науково-технічної організації 

«Теадмус» (Естонія, Таллінн); 

Петро Ярош – д.е.н., професор, ректор Вищої школи суспільно-

економічної в Пшеворську; 

Петро Перерва – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

бізнесу і міжнародних економічних відносин Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; 

Петер Райхлінг – д.е.н., професор, завідувач кафедри банків і 

фінансів Магдебургського університету Отто-фон-Геріке  

(м. Магдебург, Німеччина); 

Христо Крачунов – голова Міжнародної асоціації «Устойчивое 

развитие», Болгарія; 
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Віталій Рейкін – д.е.н., професор кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, модератор Круглого столу «Стан, проблеми та 

напрями удосконалення системи менеджменту підприємств, 

організацій та видів діяльності»; 

Віктор Левицький – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, діджитал-технолог конференції; 

Інна Милько – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, модератор науково-методичного семінару 

«Сучасні технології публічного та регіонального 

менеджменту»; 

Ірина Волинець – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, координатор Пленарного засідання конференції; 

Лариса Ющишина – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки;  

Надія Буняк – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, модератор науково-методичного семінару 

«Сучасні технології менеджменту організацій»; 

Наталія Грицюк – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, контакт-менеджер конференції. 

 



4 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

24 травня 2022 року 

ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/85390982219?pwd=RG9PZ2JqZzVJMT

RvUXVNSTI3VzNKQT09  

Ідентифікатор конференції: 853 9098 2219 

Код доступу: 2022 
 

09.45-10.00 – Реєстрація учасників. 

10.00-13.30 – Пленарне засідання. 

14.00-16.00 – Пленарне засідання. 
 

25 травня 2022 року 

ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/85390982219?pwd=RG9PZ2JqZz

VJMTRvUXVNSTI3VzNKQT09  

Ідентифікатор конференції: 853 9098 2219 

Код доступу: 2022 
 

09.45-10.00 – Реєстрація учасників. 

10.00-13.30 – Науково-методичний семінар «Сучасні 

технології менеджменту організацій». 

13.45-14.00 – Реєстрація учасників. 

14.00-16.30 – Науково-методичний семінар «Сучасні 

технології публічного та регіонального менеджменту». 
 

26 травня 2022 року 

ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/85390982219?pwd=RG9PZ2JqZz

VJMTRvUXVNSTI3VzNKQT09  

Ідентифікатор конференції: 853 9098 2219 

Код доступу: 2022 
 

09.45-10.00 – Реєстрація учасників. 

10.00-13.30 – Круглий стіл «Стан, проблеми та напрями 

удосконалення системи менеджменту підприємств, організацій 

та видів діяльності». Підведення підсумків. 

https://us02web.zoom.us/j/85390982219?pwd=RG9PZ2JqZzVJMTRvUXVNSTI3VzNKQT09
https://us02web.zoom.us/j/85390982219?pwd=RG9PZ2JqZzVJMTRvUXVNSTI3VzNKQT09
https://us02web.zoom.us/j/85390982219?pwd=RG9PZ2JqZzVJMTRvUXVNSTI3VzNKQT09
https://us02web.zoom.us/j/85390982219?pwd=RG9PZ2JqZzVJMTRvUXVNSTI3VzNKQT09
https://us02web.zoom.us/j/85390982219?pwd=RG9PZ2JqZzVJMTRvUXVNSTI3VzNKQT09
https://us02web.zoom.us/j/85390982219?pwd=RG9PZ2JqZzVJMTRvUXVNSTI3VzNKQT09
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24 травня 2022 року 

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Лариса Черчик – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту та адміністрування Волинського національного 

університету імені Лесі Українки; 

Анатолій Цьось – доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, ректор Волинського національного університету імені 

Лесі Українки;  

Тетяна Данилюк – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та 

управління Волинського національного університету 

 імені Лесі Українки;  

Петро Ярош – д.е.н., професор, ректор Вищої школи суспільно-

економічної в Пшеворську. 
 

ДОПОВІДІ 
 

Леонід Кожушко – д.т.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту Національного університету водного господарства та 

природокористування 

Менеджмент загалом і менеджмент бізнесу: чи можливе 

ототожнення? 
 

Аліна Халецька – доктор наук з державного управління, 

професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія 

Мелешевича Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

Розвиток інноваційного лідерства в системі публічного 

управління   
 

Ольга Прокопенко – д.е.н., професор, Естонський університет 

підприємництва, Президент Науково-технічної організації 

«Теадмус» (Естонія, Таллінн) 

Практика управління компанією в цифровій економіці 
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Віктор Звонар – д.е.н., старший науковий співробітник, 

професор кафедри управління Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Agile-технології в управлінні соціальним розвитком: 

рефлексії воєнного часу 

 

Тарас Данько – к.е.н., професор кафедри менеджменту,  

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Голова Ради Української асоціації з 

розвитку менеджменту та бізнес-освіти 

Управлінські здатності: суспільна цінність та їх 

забезпечення в Україні 

 

Олександр Шубалий – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки Луцького національного технічного університету 

Економічні витрати внаслідок війни в Україні: 

національний, регіональний, глобальний виміри 

 

Микола Матвєєв – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

менеджменту та маркетингу Національного лісотехнічного 

університету України;  Надія Юрків – к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту та маркетингу Національний лісотехнічний 

університет України 

Бізнес-конфлікти в менеджменті організацій: причини та 

шляхи їх вирішення 

 

Маргарита Бойко – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний 

торговельно-економічний університет 

Управління туристичною системою в умовах цифровізації  

 

Сергій Ілляшенко – д.е.н., професор кафедри економіки бізнесу 

та міжнародних економічних відносин, Національний технічний 

університет «ХПІ», Економіко-гуманітарний університет, м. 

Бєльсько-Бяла, Польща, Юлія Шипуліна – д.е.н., професор 
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кафедри маркетингу, Національний технічний університет 

«ХПІ» 

Підхід до управління інтелектуальним капіталом в системі 

інноваційного розвитку підприємства 

 

Зоя Галушка – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

теорії, менеджменту і адміністрування, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича 

Стратегія управління змінами в умовах невизначеності 

 

Maryna Gudz – Dr hab, professor, Uniwersytet Narodowy 

«Politechnika Zaporoska»; Karina Titus – magisterka, Kujawsko-

Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 

Zarządzanie kompetencjami w efektywnych organizacjach – 

analiza narzędzi 

 

Владислав Лазаренко – доктор філософії, за спеціальністю  

051 Економіка, завідувач відділу економіки 

природокористування в агросфері Інституту агроекології і 

природокористування НААН 

Психологічні чинники біхевіоризму на ринках екологічно 

безпечної продукції 

 

Ірина Сокирник – к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 

адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький 

національний університет 

Управління стратегічними змінами організації в умовах 

нестабільності 

 

Лариса Черчик – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту та адміністрування Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

Трансформації компетентностей менеджера  

 

 

http://vnu.edu.ua/uk
http://vnu.edu.ua/uk
http://vnu.edu.ua/uk
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ОБГОВОРЕННЯ 

 

Олег Вівсянник – к. держ. упр., начальник Департаменту 

цивільного захисту та охорони здоров’я населення РОДА  

Обґрунтування основ державного регулювання діяльності 

санаторно-курортних підприємств в регіоні 

 

Андрій Саленко – к.е.н., начальник відділу роботи з ризиками, 

моніторингу операцій та ризиків, Головне управління ДПС в 

Одеській області 

Менеджмент інновацій як складова постіндустріальної 

економіки 

 

Олена Ханіна – к. мед. н., докторант кафедри публічного 

управління та землеустрою, Класичний приватний університет 

Основні завдання санаторно-курортного лікування та 

державного регулювання діяльності санаторно-курортних 

підприємств 

 

Анатолій Теребій – аспірант кафедри економіки, Класичний 

приватний університет 

Соціальна політика України та її реалізація інструментами 

КСВ 

 

Іван Зима – д.держ.упр., доцент, професор кафедри публічного 

адміністрування, МАУП (м. Київ) 

Управління системою охорони здоров’я як складова 

соціальної політики України 

 

Ольга Сазонець – д.е.н., професор, професор кафедри 

транспортних технологій та міжнародної логістики, Університет 

митної справи та фінансів (м. Дніпро) 

Операційна модель управління міжнародною корпорацією 

на основі ІТ-технологій 
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Ганна Гаврилюк – к.е.н., начальник Лабораторії аналізу даних, 

Міністерство юстиції України 

Інструменти роботи з великими обсягами даних в системі 

менеджменту підприємств 
 

Галина Булат – к.е.н., доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування; Катерина Диса – студентка, 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова 

Витрати підприємства та їх оптимізація в сучасних умовах 

господарювання 

 

Нагі Сабольч – д.е.н., професор, заступник декана економічного 

факультету, Мішкольцський університет, м. Мішкольц, 

Угорщина; Олександра Косенко, Петро Перерва – д.е.н., 

професор, завідувач кафедри економіки бізнесу і МЕВ, 

Національний технічний університет «ХПІ» 

Управління стратегічним маркетингом в середовищі 

електронної комерції 

 

Ігор Соловій – д.е.н., професор, професор кафедри екологічної 

економіки та бізнесу; Юрій Бурда – аспірант кафедри 

екологічної економіки та бізнесу, Національний лісотехнічний 

університет України 

Оцінювання послуг екосистем як інструмент удосконалення 

системи менеджменту об’єктів природно-заповідного фонду 

 

Ігор Соснов – к.тех.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, 

торгівлі і логістики; Олександра Подоляк – здобувач базової 

вищої освіти, Національний технічний університет «ХПІ» 

Управління сучасними методами логістики в 

підприємницькій діяльності 
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Віталій Окорський – к.т.н., доцент кафедри менеджменту; 

Христина Боярчук, Дар’я Кашицька – здобувачі вищої освіти, 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Нейроменеджмент в бізнесі: сучасний погляд 

 

Наталія Куцай – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, 

Луцький національний технічний університет 

Стилі управління конфліктами для різних типів особистості 

 

Ірина Волинець – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

та адміністрування; Анна Романюк – студентка, Волинський 

національний університет імені Лесі Українки; 

Управління змінами як складова процесу реорганізації 

бізнесу 
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25 травня 2022 року 

ПРОГРАМА 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ  

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ОРГАНІЗАЦІЙ» 
 

Модератор  Надія Буняк – к.е.н.,  доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету  

імені Лесі Українки 

 

ДОПОВІДІ  

 

Наталія Вавдіюк – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту Луцького національного технічного університету 

Цифрове лідерство в організаціях 
 

Надія Рудь – д.е.н., професор кафедри економіки Луцького 

національного технічного університету 

Інноваційний розвиток кадрових систем 

 

Ніна Хумарова – д.е.н., професор, старший науковий 

співробітник Інституту ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

Нові завдання менеджменту наукових установ в умовах 

воєнного часу 

 

Руслана Гогу – магістр менеджменту, директор закладу 

дошкільної освіти «Веселка» 

Формування позитивного іміджу сучасного закладу 

дошкільної освіти 

 

Оксана Антонюк – директор з економіки ПрАТ «ЕДЕЛЬВІКА» 

Ощадливе виробництво – сучасна виробнича концепція та 

проривний підхід до менеджменту якості 

 



12 

 

Наталія Василик – к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Луцького національного технічного університету 

Причини розвитку та профілактика професійного 

вигорання у менеджерів 
 

Наталія Рябець – к.е.н., доцент кафедри міжнародного 

менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

Менеджмент бізнес-процесів в умовах діджиталізації 
 

Тарас Божидарнік – д.е.н., професор кафедри менеджменту 

Луцького національного технічного університету, заступник 

директора з НВР ВСП «Технічного фахового коледжу Луцького 

національного технічного університету»; Ольга Білик – 

викладач економічних дисциплін ВСП «Технічного фахового 

коледжу Луцького національного технічного університету» 

Інформаційне забезпечення менеджменту у воєнний та 

кризовий час 
 

Надія Буняк – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки 

Адаптивне управління в системі забезпечення економічної 

безпеки підприємства 
 

Ірина Волинець - к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки; Людмила Шостак – к.е.н., доцент кафедри 

підприємництва і маркетингу Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

Процесно-орієнтоване управління інноваційним розвитком 

підприємств лісового господарства 
 

Лариса Ющишина – к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та адміністрування, Волинський національний 

університет імені Лесі Українки 

Психологічні механізми групової динаміки 
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Олександр Гуцан – к.е.н., доцент кафедри економіки бізнесу і 

міжнародних економічних відносин Національного технічного 

університету «ХПІ»; Тетяна Кобєлєва – д.е.н., професор 

кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин 

Національного технічного університету «ХПІ»; 

Петро Перерва – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

бізнесу і міжнародних економічних відносин Національного 

технічного університету «ХПІ» 

Особливості нормування праці на підприємстві: ринкові 

підходи 
 

Володимир Кучинський - к.е.н., доцент кафедри економіки 

бізнесу і міжнародних економічних відносин Національного 

технічного університету «ХПІ»; Петро Перерва – д.е.н., 

професор, завідувач кафедри економіки бізнесу і міжнародних 

економічних відносин Національного технічного університету 

«ХПІ» 

Інформаційній аспекти менеджменту персоналу  

 
ОБГОВОРЕННЯ  

 

Ольга Пахаренко – к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Національного університету водного господарства та 

природокористування; Богдан Мамай – студент Національного 

університету водного господарства та природокористування 

Аспекти менеджменту у багаторівневому маркетингу 
 

Максим Ткачов – к.е.н., доцент кафедри права Національного 

технічного університету «ХПІ»; Петро Перерва – д.е.н., 

професор, завідувач кафедри економіки бізнесу і міжнародних 

економічних відносин Національного технічного університету 

«ХПІ» 

Менеджмент якості: історія системи TQM та перспективи її 

розвитку і впровадження  
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Руслана Майстро - к.е.н., доцент кафедри економіки бізнесу і 

міжнародних економічних відносин Національного технічного 

університету «ХПІ»; Марина Глізнуца - к.е.н., доцент кафедри 

економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин 

Національного технічного університету «ХПІ»; 

Петро Перерва – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

бізнесу і міжнародних економічних відносин Національного 

технічного університету «ХПІ» 

Методичний підхід до управління нормами праці на 

промисловому підприємстві 

 

Петер Райхлінг – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

Магдебургського університету Отто-фон-Геріке; 

Петро Перерва – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

бізнесу і міжнародних економічних відносин Національного 

технічного університету «ХПІ» 

Управління господарськими ризиками: методична база 

оцінювання  
 

Малгажата Сікорська – д.е.н., професор, канцлер Вищої 

школи управління охороною праці (м. Катовіце); 

Петро Перерва – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

бізнесу і міжнародних економічних відносин Національного 

технічного університету «ХПІ» 

Управління реформування вищої школи в Польщі 
 

Ірина Амеліна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту і логістики 

Національного університету «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка» 

Роль системи управління персоналом підприємства в умовах 

конкуренції  

 

Світлана Бойда – к.е.н., асистент кафедри економічної теорії, 

менеджменту і адміністрування Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Особливості менеджменту соціальних підприємств 
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Світлана Степуріна – к.е.н., доцент кафедри підприємництва, 

торгівлі і логістики Національного технічного університету 

«ХПІ»; Альона Васільєва – здобувач базової освіти 

Національного технічного університету «ХПІ» 

Переваги впровадження інформаційної системи управління 

на підприємстві 

 

Сухорукова Ольга – к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

видавничо-поліграфічної галузі Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» 

Менеджмент медійних підприємств в сучасних умовах  

 

Оксана Степанюк – к.е.н., доцент, директор Європейської 

асоціації інноваційної освіти; Мар’яна Червак – студентка Вищої 

школи суспільно-економічної в Пшеворську  

Управління конфліктами на підприємстві 

 

Катерина Копішинська – к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

підприємств Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

Анна Грабина – студентка Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»  

Управління соціальною відповідальністю аграрних 

підприємств у контексті їх міжнародної діяльності  

 

Лариса Оболенцева – д.е.н., професор кафедри туризму і 

готельного господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

Анна Безпалова – студентка Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

Управління персоналом підприємства в умовах 

інноваційних змін  
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Віктор Левицький – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки; Юлія Герасимчук – студентка Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

Оптимізація системи виконання управлінських рішень на 

рівні підприємства 

 

Олена Сяська – к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Рівненського державного гуманітарного університету 

Оцінка фінансового стану лісогосподарського підприємства 

 

Віктор Левицький – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки; Людмила Євчук – студентка Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

Особливості формування інструментів адміністративного 

контролю підприємства 

 

 

Віктор Левицький – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки; Карина Кулаковська – студентка Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

Формування системи принципів адміністративного 

планування підприємства 

 

Віктор Левицький – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки; Ольга Курдельчук – студентка Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

Переваги та недоліки створення вертикально інгегрованих 

структур організацій   
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25 травня 2022 року 

ПРОГРАМА 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ  

 «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО  

ТА РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

Модератор  Інна Милько – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Волинського національного університету  

 імені Лесі Українки 

 

ДОПОВІДІ  

 

Андрій Ткачук – заступник начальника Управління 

економічного розвитку та торгівлі Волинської обласної 

військової адміністрації. 

Управління процесами релокейту: регіональний аспект 

 

Валентин Малиновський – доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри соціогуманітарних технологій Луцького 

національного технічного університету 

Концептуальні засади повоєнної організації регіональної та 

місцевої влад 

 

Natalia Antoniuk – Doctor of Economics, Professor SEINTENEL at 

Wegener Center for Climate and Global Change University of Graz 

(WegCenter/UniGraz), Austria 

Management of environmental consequences of hostilities 

 

Лариса Купінець – д.е.н., професор, старший науковий 

співробітник Інституту ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

Методологія економіко-екологічного управління аграрним 

сектором економіки України 

 

Микола Матвєєв – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

менеджменту та маркетингу Національного лісотехнічного 
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університету України; Юлія Шведюк – к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту та маркетингу Національний лісотехнічний 

університет України 

Сучасні підходи до удосконалення менеджменту природно-

заповідних територій 

 

Андрій Валюх – доктор наук з державного управління, доцент 

Питання підвищення мотивації фахівців місцевих органів 

управління до формального навчання 

 

Андрій Голод – д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму, 

Львівський державний університет фізичної культури імені 

Івана Боберського 

Стратегічні пріоритети управління безпекою дестинацій 

міжнародного туризму 

 

Катерина Чубок – генеральний директор КП «Володимир-

Волинський центр первинної медичної допомоги» 

Менеджмент якості послуг сфери охорони здоров’я в 

надзвичайних ситуаціях: регіональний аспект 

 

Оксана Степанюк – к.т.н., доцент, директор Європейської 

асоціації інноваційної освіти 

Діджиталізація освіти: оптимізація інформаційних потоків в 

освітньому менеджменті 

 

Олена Овчиннікова – к.е.н., доцент кафедри автоматизованих 

систем і моделювання в економіці, Хмельницький національний 

університет 

Застосування технологій інтернет-речей у місцевому 

управлінні 

 

Оксана  Дребот – д.е.н., професор, академік НААН, директор 

Інституту агроекології і природокористування НААН;  

Марія Височанська – д.е.н., старший дослідник, заступник 
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директора з наукової роботи та інноваційного розвитку 

Інституту агроекології і природокористування  НААН 

Удосконалення державного регулювання щодо розвитку 

аграрного сектору в умовах транскордонного 

співробітництва 

 

Ігор Сазонець – д.е.н., професор кафедри туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу, ВНПЗ «Дніпровський 

гуманітарний університет» 

Державна політика розвитку санаторно-курортних 

підприємств в регіонах 

 

Олександр Длугопольський – д.е.н., професор кафедри 

економіки та економічної теорії, Західноукраїнський 

національний університет 

Електронні публічні закупівлі в системі державного 

управління економікою 

 

Ірина Ящишина – д.е.н, професор кафедри економіки 

підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет 

Управління соціальним розвитком ЄС інструментами 

інноваційної політики 
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Лесі Українки; Ющишина Лариса – к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту та адміністрування Волинського національного 

університету імені Лесі Українки; Pengfei Li – магістрант 

кафедри менеджменту та адміністрування Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

The Impact of Covide-19 on the Activities of Chinese Enterprises 

  

Ганна Кувіка – аспірантка І курсу Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

Сучасні інноваційні технології в менеджменті та сфері 

гостинності 

 

Віталій Захарченко – д.е.н., професор кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Національного 

університету «Одеська політехніка»; Анастасія Запорожська – 

магістрант кафедри менеджменту організації та адміністрування 

Національного університету «Одеська політехніка» 

Аналіз досвіду створення закордонних пенсійних систем 
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Управління результатами діяльності автозаправних 

комплексів 

 

Катерина Поляк – к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Рівненського державного гуманітарного університету; Лілія 

Ходневич – студентка Рівненського державного гуманітарного 

університету 

Розвиток сучасного менеджменту в Україні 

 

Руслан Сергійчук – КНП «Ковельське міськрайонне 

територіальне медичне об’єднання» Ковельської міської ради 

Волинської області 

Проблеми управління розвитком персоналу сфери охорони 

здоров'я 
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медичних закладах 
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Аліна Якимчук – д.е.н., професор Національного університету 

водного господарства та природокористування; Юрій Якимчук 
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Управління територіями в умовах воєнного стану: 

інформаційний та гендерний аспекти 

 


