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РОЗКЛАД ЗАХОДІВ

26.06.2016

08-00 – 10-00 Заїзд учасників, реєстрація та поселення
10-00 – 11-00 Кава - брейк
11-00 – 12-00 Відкриття конференції, вітальне слово (Ізмаїльський державний гуманітарний
університет, Ізмаїл, Україна)
12-00 – 14-00 Пленарне засідання
14-00 – 15-00 Обідня перерва
15-00 – 17-00 Робота по секціях
17-00 – 19-00 Практикум психологічної комфортності «Технології забезпечення психологіч-
ної сумісності та стійкості особистості в умовах глобалізації за методикою В. Брандеса»
19-00 – 21-00 Святкова вечеря

27.06.2016

10-00 – 14-00 Круглий стіл «Практика відродження і розвитку депресивних територій» (база
відпочинку «Сокіл», м. Чорноморськ)
Відкриття:
Доповідач: А. Балежентис, доктор наук, професор (Університет ім. Миколаса Ромериса, Лит-
ва). Тема виступу «Європейський досвід розвитку депресивних територій»
Доповідач: М. Плотнікова, кандидат наук, доцент (Житомирський національний агроекологі-
чний університет). Тема виступу «Досвід Житомирської області щодо регіонального розвит-
ку та співпраці з місцевими органами влади в умовах формування стійкості територій»
Доповідач: І. Ярмоченко, сільський голова Головківської сільської ради Малинського району
Житомирської області. Тема виступу «Досвід Головківської сільської ради у відродженні
сільських населених пунктів»
14-00 – 15-00 Обідня перерва
15-00 – 18-00 Екскурсія по місту «Одеса зустрічає гостей»
18-00 – 19-00 Вечеря

28.06.2016

10-00 – 14-00 Круглий стіл «Освіта як напрямок гармонізації людини і природи» (база відпо-
чинку «Сокіл», м. Чорноморськ)
Відкриття:
Доповідач: Р. Сташис, доктор наук, професор (Клайпеський університет, Литва). Тема ви-
ступу «Менеджменту суспільних процесів: світовий досвід та освітні підходи»
Доповідач: Г. Курмишев, доктор наук, Віце-президент і дійсний член міжнародної НАНО,
дійсний член КАНОН. Тема виступу «Ноосферна освіта – методика біоадекватного розвитку
особистості в умовах глобалізації»
Доповідач: С. Молодецька, вчитель вищої категорії Несолонської середньої школи І–ІІ сту-
пенів Новоград-Волинського району Житомирської області. Тема виступу «Досвід організа-
ції ноосферної школи в ПРП «Простір Любові»
14-00 – 15-00 Обідня перерва
15-00 – 18-00 Екскурсія на підприємство з виробництва органічної продукції "ORGANICO"
(м. Одеса)
18-00 – 19-00 Вечеря



29.06.2016

10-00 – 14-00 Сьомий Міжнародний Круглий стіл «Актуальні соціально-економічні та право-
ві проблеми розвитку України та її регіонів» (Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова)
Відкриття:
Доповідач: Н. Кусик, к.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та ау-
диту (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова). Тема виступу «Розвиток освіти
Одеської області: необхідність забезпечення якості послуг»
Доповідач:  В.  Ніценко,  д.е.н.,  професор кафедри бухгалтерського обліку,  аналізу та аудиту
(Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова). Тема виступу «Конкуренція і кон-
курентоспроможність як соціально-економічна категорія»
Доповідач: О. Побережець, к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова). Тема виступу «Конкурентні
переваги підприємств в сучасних ринкових умовах»
14-00 – 15-00 Обідня перерва
15-00 – 17-00 Закриття конференції. Заключне слово. Підведення підсумків конференції.
Вручення сертифікатів.
17-00 – 19-00 Вільний час
19-00 – 21-00 Святкова вечеря



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

11.00 Відкриття конференції

11.00 - 12.00 Вітальне слово

Корлюк Сергій, доктор наук, професор, ректор (Одеський державний аграрний універ-
ситет, Україна)
Гедимінас Радзявичюс, доктор наук, професор, директор (Європейський інститут ре-
гіональної політики, Литва)
Кічук Ярослав, доктор наук, професор, ректор (Ізмаїльський державний гуманітарний
університет, Україна)
Рімантас Сташис, доктор наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Клай-
педський університет, Литва)
Скидан Олег, доктор наук, професор, ректор (Житомирський національний агроеколо-
гічний університет, Україна)
Шпак Олександр, доктор наук, професор, директор ректор (РНУП «Інститут систем-
них досліджень в АПК НАН Білорусі», Республіка Білорусь)

12.00 - 14.00 Виступи

Адамонієне Р., Астромскієене А. Актуальність вивчення підприємництва та соціаль-
ної відповідальності
Балежентис А. Урбаністичний підхід до сільського розвитку
Балежентис Т. Динаміка ефективності литовських зернових господарств
Єфремов А. Удосконалення моделі управління імпортом сільськогосподарської техні-
ки на мікрорівні
Єфімова О., Кузнєцова Н., Протасов О. Динаміка економічного зростання і інфляції в
різномасштабних і різнорівневих економіках ЄС в історичному контексті
Гієдрайтіс А. Причини конфліктів: на прикладі виробничої логістики
Грабар І. Організація виробничої діяльності в родовій садибі
Каваляускієне Ж., Ленгвінієне Н. Адаптація і соціалізація співробітників статутної
організації
Клімас Е. Стратегія підприємницьких зв’язків бізнесменів
Меліхова А. Проблеми зайнятості та працевлаштування молоді в Європейському Сою-
зі (на прикладі Естонії)
Охріменко І. Аграрний ринок як категорія суспільного розвитку
Павлов К. Інвестиції та інновації інтенсивного та екстенсивного типу
Петрашко Л. Тенденція стійкого розвитку: бізнес-школи нового покоління
Пілеляйне Л., Грігаліюнайте В. Розробка моделі для оцінки реакції споживачів
Радзявичюс Г., Сташис Р. Кооперування (міжгосподарське) використання техніки

15.00 - 17.00 Виступи

Ракштис Р., Греблікайте Й. Оцінка бізнесу з вирощування рослин у Литві
Раманаускас К. Вплив емоційного інтелекту менеджера на роботу організації
Раксматов Ш., Абдуллаєв Ж. Економічне зростання багатогалузевого господарства в



місті Бухара, Узбекистан
Рукуйжене Р. Обмеження підприємництва і розвиток соціального капіталу місцевої
економіки ЄС
Рукуйжене Р., Бочаров В. контрольні показники для вимірювання рівня трудової мо-
тивації у промислових та непромислових організаціях
Серва Е. Вплив ембарго Росії на конкурентоспроможність експорту сільськогосподар-
ських та харчових продуктів Литви
Щетинина И. Ефективний розвиток агропромислового виробництва – фактор стійко-
го розвитку регіонів
Шпак А., Скоропанова Л. Розвиток органічного сільського господарства в Республіці
Білорусь
Сокальський С., Ходаківський Є., Плотнікова М. Q-менеджмент в системі місцевого
самоврядування
Сташис Р., Раманаускас Ю. Навчальна програма «Інноваційний менеджмент та тех-
нології»
Віркетіс Г. Управління медичною допомогою в надзвичайних ситуаціях: роль медсес-
три у виборі пацієнта
Ввейнхардт Й. Кумівство як контрпродуктивна складова соціальних мереж: основні
принципи прозорого управління в державних організаціях соціальної сфери
Ввейнхардт Й., Гулбовайте Е. Вплив соціально-демографічних відмінностей і типу
організації на сприйняття цінності працівниками
Яценко О., Завадська Ю. Природнича торгова політика в умовах глобалізації



РОБОТА КРУГЛИХ СТОЛІВ

Круглий стіл «Практика відродження і розвитку депресивних територій»
(27.06.2016)

10.00 - 14.00 Модератор – Найда В., проректор з науково-педагогічної та методич-
ної роботи (Одеський державний аграрний університет, Україна)

Боднар B. Вузька спеціалізація як спосіб збільшення вигоди українських підприємств
від вільної торгівлі з ЄС
Чайка Т. Особливості застосування біологічних препаратів у природному землеробс-
тві
Довгань І. Механізм розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в
Україні
Федотова Т., Масич Д. Професійна статева дискримінація в Україні
Фіненко О., Фіненко В. Шляхи вдосконалення національної системи професійної під-
готовки кадрів в умовах глобальної економіки
Фрунза С. Державне регулювання розвитку сільського господарства в Україні
Кривенко Н. Аграрна економіка в умовах світової глобалізації
Максименко Д. Стратегія економічного розвитку регіону
Нечипорук А., Науменко М. Методологічні й організаційні засади нормування ресур-
сів у виробничих сільськогосподарських кооперативах
Парфентьєва О. Дискримінантний аналіз як інструмент визначення рівня потенціалу
розвитку автотранспортного підприємства
Пристром М. Венчурна діяльність як фактор інноваційної складової в Білорусі та за-
рубіжних країнах
Савіцький А. Формування концептуальних засад здійснення моніторингу якості про-
дукції підприємств легкої промисловості за умов конкуренції
Скрипниченко В., Петренко Т. Перспективи використання біопалива в Україні
Стретович О., Добрівська Ю. Державне регулювання інноваційної діяльності в аг-
рарному секторі економіки
Стретович О., Гріцик К. Інноваційна діяльність – чинник підвищення ефективності
роботи підприємства
Тю Л., Шавша Н. Вплив багатоукладної аграрної економіки та інвестиційний процес
в АПК
Цвігун І. Тенденції розвитку сільських територій в Україні
Витвицька O., Курятник А. Інноваційна стратегія розвитку підприємства
Воронкова A., Миранович O. Аналіз сучасного стану нафтового комплексу та пошук
основних шляхів розвитку
Заюков І. Субсидіарність в системі управління вищою освітою як фактор суспільного
розвитку
Жерибор Л., Ратошнюк Т. Соціально-економічна характеристика розвитку сільських
територій Житомирщини



Круглий стіл «Освіта як напрямок гармонізації людини і природи»
(28.06.2016)

10.00 - 14.00 Модератор – Ходаківський Є., д.е.н., професор, Заслужений діяч нау-
ки і техніки України, професор кафедри економічної теорії та інтелек-
туальної власності Житомирського національного агроекологічного
університету

Грабар І., д.т.н., професор, завідувач кафедри процесів машин та обладнання Жито-
мирського національного агроекологічного університету, автор підручника «Родова
садиба: економіка, технології, комунікації, екологія». Тема виступу «Концептуальні
основи розвитку сільських територій в умовах децентралізації управління»
Васильєв М., голова Всеукраїнської громадської організації «Народний рух захисту
Землі», автор підручника «Родова садиба: економіка, технології, комунікації, еколо-
гія». Тема виступу «Досвід державно-приватного партнерства та співпраці  громадсь-
ких організацій у розвитку сільських територій»
Молодецька С., вчитель історії Несолонської школи І - ІІ ступенів, поселенець ПРП
«Простір Любові», автор підручника «Родова садиба: економіка, технології, комуні-
кації, екологія». Тема виступу «Практика організації нових населених пунктів на сіль-
ських територіях»
Грабар І., д.т.н., професор, завідувач кафедри процесів машин та обладнання Жито-
мирського національного агроекологічного університету, автор підручника «Родова
садиба: економіка, технології, комунікації, екологія». Тема виступу «Родові поселен-
ня – один з напрямів розвитку сільських територій»
Каракаш І., д.ю.н., професор, завідувач кафедри аграрного,земельного та екологічно-
го права Національного університету «Одеська юридична академія». Тема виступу
«Нормативно-правове регулювання розвитку сільських територій і законопроект За-
кону України «Про Родові садиби та Родові поселення»
Ярмоченко І., сільський голова Головківської сільської ради Малинського району
Житомирської області. Тема виступу «Розвиток сільських територій в контексті Кон-
цепції «Родова садиба на прикладі с. Омелянівка Головківської сільської ради Малин-
ського району Житомирської області»
Грабар І., д.т.н., професор, завідувач кафедри процесів машин та обладнання Жито-
мирського національного агроекологічного університету, автор підручника «Родова
садиба: економіка, технології, комунікації, екологія». Тема виступу «Особливості іс-
нуючого порядку виділення землі. Родові помістя – локомотив всебічного розвитку
України»
Курмишев Г., д.п.н., Віце-президент і дійсний член міжнародної НАНО, дійсний член
КАНОН, президент Міжнародного ноосферного центру Вернадського, автор публіка-
цій по ноосферній освіті. Тема виступу «Родові помістя, освіта та гармонізація внут-
рішнього розвитку особистості»
Ходаківський Є., д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор
кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності Житомирського національ-
ного агроекологічного університету. Тема виступу «Синтелектичні засади ноогешта-
льтів в економіці та екології»
Боженко С. (Радомишльський район) Майстер-клас з екологічного будівництва
Саботюк К. (м. Київ) Майстер-клас з освітньої практики гармонізації особистості че-
рез малюнок



Круглий стіл «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку
України та її регіонів»

(29.06.2016)

10.00 - 14.00 Модератор – Ніценко В., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського
обліку, аналізу та аудиту Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова

Ніценко В., Гавриш В. Міжнародний досвід застосування альтернативних моторних
палив наземними транспортними засобами
Гільорме Т. Аспекти забезпечення енергозбереження підприємств на засадах альтер-
нативних джерел енергії
Буслаєва Г. Аналіз доходів та витрат рекреаційних підприємств окремих регіонів Оде-
ської області
Кусик Н., Багдік’ян С. Розвиток освіти Одеської області: необхідність забезпечення
якості послуг
Карчаускас А. Історико-культурний генезис інноваційного розвитку
Побережець О., Демирова С. Конкурентні переваги підприємств в сучасних ринкових
умовах
Побережець О., Казінова Н. Особливості планування інвестиційної діяльності на ви-
робничому підприємстві
Міцейкиене А., Бесуспарієне Е. Стратегія і методи оптимізації ділової активності в
організаціях
Вербицька Г. Маркетинг інновацій як спосіб адаптації підприємств до умов світової
економічної кризи
Плотнікова М., Булуй А. Стратегічні напрями регіонального розвитку в умовах деце-
нтралізації владних повноважень
Залецкієне Ю. Диверсифікація господарської діяльності: характер прийняття рішень в
умовах Литви
Шепелюк В. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа іннова-
ційного розвитку регіонів України
Євтушенко B. Регіональний розвиток України
Жуковскис Я., Раманаускас Ю. Організації виробників – фактор стійкого розвитку
регіонів
Ліба Н. Аналіз теорій регіонального розвитку
Соколова А. Роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у сільському роз-
витку регіону
Ментей О., Пеняк Ю. Роль кооперації у збереженні села
Жуперкене Е., Жуперка А., Meркевічене Е. Застосування інновацій в сільськогоспо-
дарській промисловості: приклад Литви
Дерев’янчук Б., Наконечна К. Розвиток інноваційної діяльності в сільському госпо-
дарстві України
Панич С. Проблемні питання формування резерву сумнівної дебіторської заборгова-
ності


