
Кваліфікаційна карта наукової школи (2020) 

(заповнюється станом на дату атестації / подачі заявки про реєстрацію) 

 

1. Назва наукової школи – “Економіка та стратегічне управління національною 

безпекою в контексті глобальних цілей сталого розвитку” 

 

2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації.  

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 

 

3. Загальні відомості про школу:  

3.1. Керівник (керівники) – Скидан Олег Васильович, д.е.н., професор, професор 

кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, ректор 

Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ). 

3.2. Кількісний склад наукової школи (осіб) – 43;  

3.3. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):  

- академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу)  0; 

- докторів наук – 5: 

Скидан Олег Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності,  ректор ЖНАЕУ; 

Ходаківський Євгеній Іванович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, академік Академії економічних наук України, професор 

кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 

управління ЖНАЕУ; 

Тарасова Валентина Віталіївна, д.е.н., професор, професор кафедри туризму 

ЖНАЕУ; 

Кравчук Ірина Ігорівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Литвинчук Ірина Леонідівна, д.е.н., доцент, професор кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, керівник 

навчально-наукового центру інтелектуальної власності, інноватики та 

управління проєктами ЖНАЕУ; 

 

- кандидатів наук – 29: 

Якобчук Валентина Павлівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної власності та публічного управління ЖНАЕУ; 

Захаріна Оксана Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, 

інтелектуальної власності та публічного управління ЖНАЕУ; 

Симоненко Леся Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, 

інтелектуальної власності та публічного управління ЖНАЕУ; 

Кравець Ірина Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, 

інтелектуальної власності та публічного управління ЖНАЕУ; 

Іванюк Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, 

інтелектуальної власності та публічного управління ЖНАЕУ; 



Швець Тетяна Василівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності ЖНАЕУ; 

Левківська Лариса Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності ЖНАЕУ; 

Булуй Олексій Григорович, к.е.н., доцент, доцент кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності ЖНАЕУ; 

Плотнікова Марія Федорівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності ЖНАЕУ; 

Мартинюк Михайло Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності ЖНАЕУ; 

Кухарець Валентина Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності ЖНАЕУ; 

Зелінська Антоніна Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Копитова Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Місевич Микола Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Орликовський Микола Олександрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Опалов Олександр Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Лавриненко Світлана Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Пивовар Алла Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Присяжнюк Оксана Федорівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Бездітко Олена Євгеніївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ; 

Кравчук Наталія Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

підприємництва ЖНАЕУ; 

Кільницька Олена Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

підприємництва ЖНАЕУ; 

Яремова Марина Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

підприємництва ЖНАЕУ; 

Грабчук Інна Францівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

підприємництва ЖНАЕУ; 

Бугайчук Віта Віталіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

підприємництва ЖНАЕУ; 

Ходаківський Володимир Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

економіки та підприємництва ЖНАЕУ. 

Тарасович Людмила Валеріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу 

ЖНАЕУ; 



Тищенко Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри туризму 

ЖНАЕУ; 

Мартинчук Іван Володимирович, к.е.н., доцент, доцент кафедри туризму 

ЖНАЕУ. 

 

3.4. Кількість докторантів – 1, аспірантів – 8, здобувачів – 0, магістрів –0, студентів 

–0. 

 

3.5. Характеристика наявної експериментальної бази: 

 Центр розвитку територіальних громад – служить для надання членами 

наукової школи методичної, правової та практичної допомоги представникам 

територіальних громад області; 

 Навчально-науковий центр інтелектуальної власності, інноватики та 

управління проєктами - сприяє реалізації освітніх та інноваційних проєктів, 

конкурсів, грантів у сфері соціально-економічного та гуманітарного розвитку; 

забезпечує технологічний аудит результатів інтелектуальної та творчої діяльності; 

надає професійне консультування з питань набуття та правової охорони майнових 

прав інтелектуальної власності членів наукової школи; 

 Навчально-науковий центр інформаційних технологій – забезпечує 

інтеграцію наукової школи до єдиного інформаційного середовища університету, 

національного та світового інформаційного простору. 

 

4. Наукові досягнення школи: 

4.1-4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років 

 

Інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному агробізнесі (ініціативна 

тематика, номер державної реєстрації 0115U006604), 2015-2020. Керівник: д.е.н. 

Скидан О.В.  

Розроблено методику стратегічного планування діяльності аграрних 

підприємств, обґрунтовано економіко-організаційний механізм мотивації 

сільського способу життя, надано пропозиції до формування системи соціальної 

відповідальності вітчизняного агробізнесу. Розроблено рекомендації щодо 

реалізації біоенергетичного потенціалу сільських територій. Підготовлено 

довідник. Прийнято участь в розробці регіональної стратегії розвитку 

Житомирської області. Опубліковано статей у міжнародних базах даних Scopus, 

Web of Science – 10. Підготовлено матеріали до 5 колективних монографій, 

здійснено апробація результатів наукової роботи через участь у 32 наукових 

конференціях, в тому числі 27 міжнародних, опубліковано тези наукових 

доповідей. Захищено 10 студентських наукових робіт. 

 

«Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в 

євроінтеграційному вимірі» (ініціативна тематика, номер державної реєстрації 

0115U006602), 2015-2020. Керівник: к.е.н., проф. Якобчук В.П. 

Науковим результатом є 7 монографій, 1 з них одноосібна, 1 стаття у виданні, 

що включена до міжнародних наукометричних баз даних «Scopus», 2 статті,  що 



включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of science. За цей період 

біло захищено докторську дисертацію на тему: «Управління інтелектуальною 

власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки» за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 

три кандидатські дисертації. Доведено, що інтелектуалізація аграрної економіки є 

об’єктивною передумовою сталого розвитку сільських територій та необхідним 

чинником пристосування соціально-економічної системи аграрної економіки до 

викликів сучасності, таких як зростання глобального населення, що посилює 

гостроту продовольчої проблеми. Обґрунтовано механізми формування нових 

інститутів інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному вимірі, що 

сприятиме вирішенню ряду екологічних, соціальних, економічних та енергетичних 

проблем, забезпечить трансформацію системи людських цінностей. Розроблено 

концептуальні положення і практичні рекомендації щодо створення ефективної 

системи менеджменту інтелектуальної власності у сфері науково-освітнього 

забезпечення аграрної економіки у контексті дотримання інноваційного вектору 

розвитку держави. 

 

«Стратегічні напрями розвитку аграрного сектора північно-західного регіону 

України в умовах інституційних змін та соціально-економічних трансформацій» 

(ініціативна тематика, номер державної реєстрації 0115U006781), 2018−2022. 

Керівник: д.е.н., доц. Кравчук І. І. 

Обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти територіальних детермінант 

економічного розвитку сільського соціуму за умов становлення інститутів 

локального розвитку та публічного менеджменту. Новизна полягає у розробці 

механізмів і моделей оцінки ендогенного потенціалу економічного розвитку з 

можливістю виокремлення його складових. Науковий рівень – запропоновано 

дослідницький механізм ендогенної взаємодії з урахуванням можливостей 

інтегральної оцінки місцевих локальних (територіальних) ресурсів (просторових, 

соціальних, економічних, екологічних) для виробництва продуктів і послуг та 

отримання економічного результату для наступного циклу економічного розвитку. 

Значимість: деталізовано алгоритми формування механізмів оцінки локального 

потенціалу територіального розвитку, що у подальшому сприятиме уніфікації 

інформаційних систем управління територіальним розвитком. Практичне 

застосування полягає у можливості використання алгоритмів формування 

механізмів оцінки локального потенціалу територіального розвитку у розробці 

програмного забезпечення управління територіальним, локальним розвитком. 

 

«Розробити механізми планомірного розвитку мережі населених пунктів на 

сільських територіях» (ініціативна тематика, номер державної реєстрації 

0118U003917), 2018-2022. Керівник: к.е.н., доц. Плотнікова М.Ф. 

Розроблено економіко-організаційний механізм інвестування сільських 

територій та розвитку територіальних громад, підготовлено програму пробації 

через механізм «Родова садиба». Розроблено рекомендації щодо підвищення 

природно-ресурсного потенціалу території на основі механізмів безвідходної 

життєдіяльності, органічного виробництва, пермакультурного дизайну, 



впровадження ноосферних підходів в освіті та вихованні. Підготовлено матеріали 

1 одноосібної монографії, опубліковано 12 статей у спеціалізованих фахових 

виданнях, здійснено апробація результатів наукової роботи через участь у 21 

наукових конференціях, в тому числі 12 міжнародних. Захищено 6 студентських 

наукових робіт.  

 

Кластерна стратегія розвитку аграрного сектора: теорія, методологія і моделі 

(ініціативна тематика, номер державної реєстрації 0118U002387), 2018–2021. 

Керівник: к. е. н. Булуй О. Г. 

Наукові результати представлені прикладними дослідженнями щодо 

формування та розвитку конкурентоспроможних територіально-виробничих 

систем (кластерів) в аграрному секторі з метою посилення співпраці виробництва, 

науки, освіти, органів місцевого самоврядування, громадських організацій. 

Практична цінність дослідження полягає в побудові системи дослідження 

кластерів в аграрному секторі, розробці методики формування мережевих структур 

в аграрному секторі; моделюванні процесів створення та розвитку кластерів в 

агропродовольчому секторі; розробці алгоритму створення кластерів в аграрному 

секторі та механізму управління кластером. 

 

«Науково-методичне та прикладне забезпечення підвищення ефективності 

управлінських рішень на підприємствах харчової промисловості України» 

(ініціативна тематика, номер державної реєстрації 0117U007681), 2018−2022. 

Керівник: к.е.н., доц. Овдіюк О.М. 

Проведено аналіз функціонування підприємств харчової промисловості 

України. Науковим результатом роботи є систематизація теоретичних та 

практичних знань з особливостей формування інноваційних методології прийняття 

оптимальних управлінських рішень на підприємствах харчової промисловості 

України. Наукова новизна полягає в розробці методології прийняття управлінських 

рішень в менеджменті підприємств харчової промисловості та практичних підходів 

до її застосування. Практична цінність зумовлена розробкою авторських 

пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності формування стратегії 

розвитку підприємств харчової промисловості України з орієнтацією на 

функціональні блок-моделі управлінських рішень. 

 

«Морально-правове та психологічне регулювання управлінської діяльності в 

агропромисловому комплексі в умовах євроінтеграційних процесів сучасної 

України» (ініціативна тематика, номер державної реєстрації 0117U007687), 

2018−2022. Керівник: к.е.н., доц.  Копитова І.В. 

Визначена ключова роль чиннику свідомості, морально-правових і 

психологічних засад в забезпеченні високого рівня ефективності управління. 

Морально-правові і психологічні засади управлінської діяльності розглядаються як 

внутрішні фактори детермінації ефективності управління. Новизна полягає в 

визначенні сутності, змісту, особливостей взаємозв’язку моралі і права в 

управлінській діяльності в агропромисловому комплексі в умовах 

євроінтеграційних процесів сучасної України з урахуванням нових досягнень в 



психології управління. Результати даного дослідження  слід розглядати як внесок 

в розвиток сучасної  теорії та практики вітчизняного менеджменту в 

агропромисловому комплексі в умовах євроінтеграційних процесів сучасної 

України на тлі розвитку глобалістичної свідомості суспільного життя.  

 

«Розробка та обґрунтування моделей формування висококонкурентного 

сільського господарства України в умовах асоціації з Європейським Союзом» 

(ініціативна тематика, номер державної реєстрації  0117U007682), 2018−2022. 

Керівник: к.е.н., доц. Орликовський М.О. 

Проаналізовано політику та програми підтримки сільського господарства в 

умовах асоціації та членства Польщі в Європейському союзі, еволюцію сільського 

господарства та харчового сектору Польщі під час асоціації з Європейським 

Союзом, політику та інститути підтримки сільського господарства Польщі в 

передасоціаційний період, зміни в системі підтримки сільського господарства у 

Польщі після інтеграції до Європейського Союзу. Досліджено модель реалізації 

спільної сільськогосподарської політики у Польщі в умовах асоціації з 

Європейським Союзом та на базі цього опрацювання зроблені припущення щодо 

розвитку сільського господарства Польщі у наступних  роках. За результатами 

вивченого досвіду умов розвитку сільського господарства Польщі запропоновано 

рекомендації формування висококонкурентного сільського господарства України в 

умовах асоціації з Європейським Союзом. Результати дослідження можуть 

застосовуватись органами місцевої та державної влади при розробці програм, 

планів та стратегій розвитку висококонкурентного сільського господарства 

України з врахуванням досвіду Польщі, сільськогосподарськими підприємствами, 

експертами та незалежними організаціями, які тим чи іншим чином беруть участь 

в розробці та обґрунтуванні моделей формування висококонкурентного сільського 

господарства України в умовах асоціації з Європейським Союзом. 

 

«Стратегічні орієнтири управління конкурентоспроможністю 

високотоварних сільськогосподарських підприємств України» (ініціативна 

тематика, номер державної реєстрації 0117U007685), 2018−2022. Керівник: к.е.н., 

доц. Місевич М.А. 

Запропоновано методику розрахунку індексу конкурентоспроможності 

високотоварного сільськогосподарського підприємства; удосконалено визначення 

поняття «високотоварне сільськогосподарське підприємство», удосконалено 

трактування поняття «потенційна (ресурсна) конкурентоспроможність 

високотоварного сільськогосподарського підприємства, удосконалено методичний 

підхід до визначення рівня потенційної (ресурсної) конкурентоспроможності 

високотоварних сільськогосподарських підприємств з урахуванням факторів, що 

на неї впливають; надано пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності 

високотоварних сільськогосподарських підприємств. Розроблені теоретичні 

положення і практичні рекомендації дають можливість формування і 

систематизації нових знань з питань забезпечення конкурентоспроможності 

високотоварних сільськогосподарських підприємств, які можуть бути використані 

державними та регіональними органами влади при розробці довгострокових 



прогнозів, планів, і програм розвитку аграрного сектора країни та окремих її 

регіонів, підприємствами аграрного сектора в їх господарській діяльності.  

 

«Формування соціально-економічних умов сільського розвитку України на 

основі проєктного управління» (ініціативна тематика, номер державної реєстрації 

0117U007688), 2018−2022. Керівник: к.е.н., доц. Присяжнюк О.Ф. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що ефективність та 

якість управлінських рішень досягається за допомогою публічних комунікацій, які 

є об’єднуючою ланкою між ієрархічними рівнями органів управління та об’єктами 

їх впливу. Таким чином, проєктне управління є інструментом забезпечення 

поставлених цілей в управлінні та адмініструванні сільського розвитку. 

Запропоновано алгоритм застосування кластерного підходу в управлінні та 

адмініструванні об’єднаних територіальних громад та впровадження елементів 

процесного управління з метою оптимізації процесу публічного адміністрування 

(за допомогою систематизації та групування процесів). Результати проведених 

досліджень, зокрема поєднання традиційного, проєктного та кластерного підходів 

застосовуються керівництвом об’єднаних територіальних громад регіону.  

 

«Формування організаційно-економічних моделей екологобезпечного 

розвитку аграрних підприємств України на інноваційних засадах» (ініціативна 

тематика, номер державної реєстрації 0117U007683), 2018−2022. Керівник: к.е.н., 

доц. Лавриненко С.О. 

Запропоновано механізм державного регулювання конкурентоспроможності 

науково-технічної продукції, що включає наступні складові елементи: 

використання державних і недержавних джерел фінансування; формування 

наукових колективів з числа вчених освітніх і науково-дослідних закладів; 

конкурсний механізм формування проєктів, технологій тощо; загальна державна 

підтримка розвитку інноваційної діяльності. Аргументовано алгоритм державного 

регулювання щодо формування конкурентоспроможності аграрної продукції та 

підприємств на інноваційній основі, що сприятиме конкретизації цілей розвитку та 

пришвидшенню реалізації стратегії; обґрунтовано, що інновації мають стати 

основним засобом підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств та 

їх продукції. Практичне значення полягає в можливості забезпечення майбутніх 

бажаних результатів безпосередньо через інноваційні процеси, зачіпаючи як 

концептуально-підприємницькі, так і організаційні  аспекти перспективного 

розвитку підприємств в напрямку досягнення стійких переваг шляхом розвитку 

творчості та інтелектуального потенціалу підприємства, що зумовлює зростання 

його значення в системі  управління сучасною організацією в умовах інноваційного 

розвитку. 

 

«Розробити та обґрунтувати механізм формування системи управління 

персонал-маркетингом аграрних підприємств України» (ініціативна тематика, 

номер державної реєстрації 0117U007686), 2018−2022. Керівник: к.е.н., доц. 

Зелінська А.М. 



Досліджено механізм управління персонал-маркетингом аграрних 

підприємств України як сукупність таких компонентів, як: цілі управління, 

елементи об'єкта та їх зв'язки, на які здійснюється вплив заради досягнення цілей, 

принципи і задачі управління, методи управління, форми та інструменти 

управління, організаційна структура управління підприємством, інформація та 

засоби її обробки. 

 

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років: 

Пропозиції̈ щодо формування механізмів управління соціально- економічним 

розвитком сільських територій̆ використовувались Міністерством аграрної̈ 

політики та продовольства України при підготовці проєкту концепції̈ Державної̈ 

цільової̈ програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 

2020 року, а також проєкту зазначеної Програми (довідка N 37-11-2-15/5330 від 

08.04.2015 р.)  

Запропоновані методичні підходи щодо формування алгоритму оцінки 

ендогенного потенціалу сільських територій̆, формування індикаторів сталого 

розвитку аграрного сектора, інноваційних структур управління економічним 

розвитком регіону використовувались Житомирською ОДА при розробці програм 

і проєктів розвитку Житомирської̈ області (довідка N 2/228 від 12.02.2015 р.).  

Пропозиції̈ щодо формування механізму управління економічним розвитком 

сільського соціуму використані при підготовці методичних матеріалів 

Департаментом агропромислового розвитку Житомирської̈ облдержадміністрації 

для навчання керівників органів місцевого самоврядування, сільськогосподарських 

підприємств та оприлюднені на семінарах, які проводились у 2013 р. для малих 

підприємств і приватних підприємців Житомирської̈ області (довідка N 354/8 від 

13.02.2015 р.).  

Науково-практичні висновки та рекомендації̈ з актуальних проблем 

управління економічним розвитком сільського соціуму та формування 

методичного алгоритму оцінки ендогенного потенціалу сільських територій̆ 

використовуються у навчальному процесі Херсонського державного аграрного 

університету при викладанні навчальних дисциплін «Державне регулювання 

економіки», «Аграрний маркетинг» (довідка N 66-05/23 від 24.02.2015 р.).  

Теоретико-методичні та практичні напрацювання щодо управління 

економічним розвитком сільського соціуму впроваджено в навчальний̆ процес 

Миколаївського національного аграрного університету при викладанні дисциплін 

«Адміністративний̆ менеджмент», «Стратегічне управління підприємством», 

«Управління змінами», «Інвестиційний менеджмент» (довідка N 246 від 13.02.2015 

р.); Житомирського національного агроекологічного університету - при викладанні 

дисциплін «Державне регулювання економіки», «Основи управлінського 

консультування» (довідка N 266 від 23.02.2015 р.). 

Пропозиції наукової школи відносно розрахунку інтегральних коефіцієнтів 

екологічної̈ ефективності підприємництва на сільських територіях у розрізі 

окремих регіонів використано Державною екологічною інспекцією України 

(довідка N 3/4-10-6912 від 05.10.2018 р.). 



Напрацювання, що стосуються удосконалення методичних підходів до 

оцінки інвестиційної привабливості підприємницьких формувань, використано 

Департаментом агропромислового розвитку та економічної̈ політики 

Житомирської̈ облдержадміністрації (довідка N 02/3740 від 19.11.2018 р.). 

Пропозиції̈ щодо перспектив розвитку екологічного орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях використано Житомирською обласною 

радою (довідка N Ш-260 від 05.03.2019 р.).  

Обґрунтування передумов розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях отримали схвальну оцінку Ружинської 

районної державної адміністрації (довідка N 114-а від 06.09.2018 р.). 

Розроблені механізми переорієнтації суб’єктів підприємництва з 

традиційних засад ведення бізнесу на екологічно центровані застосовано на базі 

ПП «Ташір» смт Ружин Ружинського району Житомирської̈ області (акт 

впровадження N 6 від 14.07.2018 р.). 

Апробацію методики дослідження динаміки та прогнозування чинників та 

індикаторів розвитку господарюючих суб’єктів у напрямі екологічно орієнтованої̈ 

форми ведення бізнесу здійснено на базі ФГ «Кухарук і К» смт Ружин Ружинського 

району Житомирської̈ області (довідка N 18б від 15.05.2018 р.).  

Теоретико-методичні узагальнення та практичні результати щодо розвитку 

екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях 

використовуються у навчальному процесі Житомирського національного 

агроекологічного університету для підготовки фахівців економічних 

спеціальностей̆ при викладанні дисциплін «Основи підприємництва», 

«Підприємництво і бізнес-культура», «Економіка і організація агроформувань», 

«Соціальна відповідальність бізнесу» (довідка N 1614 від 14.11.2018 р.).  

Наукові розробки школи використано Департаментом економічного 

розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської̈ обласної̈ 

державної̈ адміністрації̈ при розробці Комплексної̈ програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Житомирській області на 2013–2014 рр. (довідка 

N11/297 від 03.03.2014 р.); Житомирською районною державною адміністрацією 

при розробці поточних і стратегічних програм підвищення ефективності 

функціонування сільських підприємницьких формувань (довідка N 18-6/1435 від 

19.09.2018 р.). 

Концептуальні підходи до програмування розвитку суб’єктів 

підприємництва, що дозволяють визначити стратегічні напрями діяльності органів 

місцевого самоврядування щодо розвитку малого та середнього бізнесу, а також 

розроблений̆ алгоритм формування регіональної̈ політики розвитку 

підприємництва у сільській̆ місцевості використано Житомирською обласною 

радою (довідка N 5-22/1247 від 11.09.2018 р.). 

Розроблені методичні положення щодо оцінки організаційно-економічних 

умов розвитку підприємництва на сільських територіях прийнято до впровадження 

СФГ «Демитра» м.Андрушівка Житомирської̈ області (довідка N 241 від 15.03.2018 

р.).  

Аналітичні матеріали та практичні рекомендації̈ щодо відтворення трудового 

потенціалу сільських територій̆, поєднання видів місцевих промислів, на основі 



створення відповідного кластеру, знайшли схвалення в управлінні 

агропромислового розвитку Коростишівської̈ районної державної̈ адміністрації̈ 

(довідка N 28/16 від 17.01.2017 р.).  

Розроблені практичні пропозиції̈ щодо диверсифікації̈ виробництва та 

надання послуг на основі місцевих промислів використовуються ПСП(ОВ) 

«Україна», смт Лугини Житомирської області (довідка N 79 від 30.09.2016 р.) та 

ТОВ «ТЕРАРА» с. Мала Глумча Житомирської області (довідка N4 від 

16.02.2017р.). 

Пропозиції членів наукової школи застосовані під час розробки модельного 

проєкту природно-рекреаційного заказника ТОВ «УТМР», м. Житомир (довідка N2 

від 03.08.2016 р.). 

Результати досліджень щодо формування та функціонування локальних 

ринків сільськогосподарської̈ продукції̈ прийнято до впровадження Управлінням 

агропромислового розвитку Житомирської̈ обласної̈ державної̈ адміністрації̈ при 

розробці стратегії̈ розвитку оптових продовольчих ринків в регіоні (довідка 

N2459/8 від 22.12.2016 р.). 

Пропозиції̈ щодо розвитку ринків сільськогосподарської̈ продукції̈ та 

прогнозування обсягів надходжень до місцевих та державного бюджетів з 

урахуванням чинників інформованості економічних агентів використано 

Управлінням агропромислового розвитку Житомирської̈ районної державної̈ 

адміністрації̈ при розробці Програми стабілізації̈ і розвитку АПК Житомирського 

району на період 2016–2020 рр. (довідка N 01.01.48/342 від 05.12.2016 р.).  

Рекомендації̈ щодо формування ефективних каналів реалізації̈ 

сільськогосподарської̈ продукції̈ в межах локальних ринків та пропозиції̈ щодо 

вдосконалення інформаційної системи в рамках Програми розвитку сільського 

господарства та регулювання ринків сільськогосподарської̈ продукції̈ на період до 

2020 р. розглянуто і прийнято до впровадження Житомирською обласною спілкою 

споживчих товариств при формуванні організаційно-економічних засад управління 

сільськогосподарськими кооперативними формуваннями в системі споживчої̈ і 

обслуговуючої̈ кооперації̈ Житомирської̈ області (довідка N 6/26-3 від 15.12.2016 

р.). 

Теоретичні і практичні результати досліджень прийнято до впровадження 

Госпрозрахунковим об’єднанням ринків споживчої̈ кооперації̈ України 

«Укоопринкторг» Укоопспілки для удосконалення механізму господарсько-

фінансової діяльності на ринках системи споживчої̈ кооперації̈ України (довідка N 

12-47/69 від 26.12.2016 р.). 

Пропозиції щодо необхідності застосування методики оцінки структури 

реалізації продукції за критеріями стабільності та ефективності каналів розподілу 

використано у практичній діяльності ПП «Глибочанське – ОСМВ» с. Глибочок 

Житомирського району (довідка N144 від 08.12.2016 р.). 

Результати дослідження проблем підвищення ефективності управління 

інтелектуальною власністю у національній системі науково-освітнього 

забезпечення аграрної економіки застосовані Міністерством аграрної політики та 

продовольства України під час розробки проєктів регуляторних актів, що 

слугували основою Концепції державної цільової програми розвитку аграрного 



сектора економіки на період до 2021 р. (довідка N 37-11-15/1644 від 18.01.2018р.); 

знайшли своє відображення у Програмі розвитку АПК Житомирської області на 

2016–2020рр. та апробовані Управлінням агропромислового розвитку 

Житомирської̈ обласної державної адміністрації у вигляді циклу лекцій, галузевих 

конференцій, презентацій досвіду, семінарів, присвячених проблемам і 

перспективам реформ інтелектуальної власності в Україні й проведених у 2015–

2017 рр. для керівників аграрних підприємств та профільних науково-освітніх 

закладів Житомирської області (довідка N 53/8 від 10.01.2018 р.); використані 

постійно діючими комісіями Житомирської обласної ради сьомого скликання, 

зокрема, постійною комісією з питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин та розвитку села та постійною комісією з питань соціально-економічного 

розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, 

будівництва, транспорту та зв’язку, під час проєктування обласних програм 

соціально-економічного розвитку у вивченні і підготовці питань регіональної 

динаміки інтелектуалізації аграрної галузі (довідка N р-5-22/81 від 22.01.2018 р.).  

Напрацювання науковців в частині моніторингу наукової комунікації 

проблематики управління інтелектуальною власністю застосовані у ГО«Поліський 

фонд міжнародних та регіональних досліджень» для ідентифікації потенційних 

агентів мережі стейкхолдерів публічного менеджменту інтелектуальної власності 

під час планування інформаційної кампанії з питань обізнаності про права 

інтелектуальної власності в Україні у рамках реалізації україно-німецького проєкту 

«Громадська школа європейських практик» (довідка N 1-17-11 від 17.11.2017 р.)  

Результати узагальнення методологічних підходів та успішного іноземного 

досвіду управління інтелектуальною власністю в аграрних університетах 

використані науково-методичним центром інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» під час 

підготовки програм підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних 

працівників аграрних ЗВО І–IV рівнів акредитації (довідка N 06 від 10.01.2018 р.). 

Окремі напрацювання використовуються у навчальному процесі 

Житомирського національного агроекологічного університету при викладанні 

дисциплін «Інтелектуальна власність», «Економіка інтелектуальної власності», 

«Адміністрування та менеджмент інтелектуальної власності», «Методологія та 

організація наукових досліджень» (довідка N 1270 від 05.10.2017 р.). 

Розроблена науковцями школи Концепція регіонального інноваційно-

космічного кластера «Полісся» схвалена Житомирською обласною радою (рішення 

28ї сесії ради VІI скликання від 12 листопада 2019 р.). 12 січня 2020 р. Житомирська 

ОДА, Житомирська облрада, Житомирська міськрада, ДКА України, Національний 

центр управління та випробування космічних засобів, Музей космонавтики ім. С.П. 

Корольова, Житомирський  національний агроекологічний університет, 

Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, Андрушівська народна 

обсерваторія, ГО “Асоціація Ноосфера”, ТОВ “ЕСРАЙ Україна”, Центр 

робототехніки та мейкерства “Robot.ON”, ЗОШ №8 підписали угоду про створення 

кластера. Сторони зобов’язалися спільно діяти у сферах розвитку сучасних 

космічних та геоінформаційних систем і технологій для вирішення завдань 

інформаційної, продовольчої, економічної та екологічної безпеки, управління 



регіональним розвитком; реалізації історико-культурних та туристичних проєктів; 

якісної підготовки відповідних фахівців та проведення наукових досліджень у 

визначених сферах». 

 

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та Інших джерел 

фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років: 

 Проєкт спільних досліджень проблем соціального підприємництва з 

мережею партнерів норвезького наукового центру досліджень Fil. Dr. Jan-U. Sandal 

Institute, яка нараховує 11 інституцій в 7-и країнах світу. У рамках досягнутих 

домовленостей організовано Школу соціального підприємництва (Social 

Entrepreneur IBS), випускниками якої стали 24 особи. Крім того, 8 науково-

педагогічних співробітників ЖНАЕУ  у 2019-2020 рр. проходили закордонне 

наукове стажування в Науково-дослідному інституті Сандала / Fil. Dr. Jan-U. Sandal 

Institute (м.Осло, Норвегія) за програмами SPME та SIE. 

 Проєкт «Євробус». Спрямований на поширення інформації щодо Угоди про 

асоціацію з Європейським союзом та можливості, які відкриває дана угода для 

молоді, бізнесу, громадянського суспільства, органів влади та всього населення. 

Реалізувався спільно з ГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» за 

підтримки проєкту «Імпакт – Підтримка імплементації ЗВТ в Україні, Молдові та 

Грузії» (GIZ) у рамках Регіонального фонду Східного партнерства з питань 

реформи державного управління. 

 Проведення екотренінгів, наукове обґрунтування регіонального ринку 

зелених послуг та розробка планів управління ТПВ для територіальних громад 

Житомирської області в межах проєкту «Покращення якості послуг в сфері 

управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ» Програми «U-LEAD з 

Європою», що втілювався спільно з Кластером сталого економічного розвитку GIZ. 

 Організація навчальних тренінгів для студентів з методології електронної 

демократії та врядування за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського 

союзу в Україні в рамках програми втілення концепції «Міст доброчесності», що 

фінансується данським урядом, у партнерстві з громадськими організаціями 

«Ендшпіль», «Жіночі перспективи». 

 Конкурс проєктів до плану реалізації Стратегії розвитку Житомирської 

області на період до 2027 р. За результатами підтримано та включено до Плану 

заходів з реалізації Стратегії у 2021-2023 рр. чотири проєкти: 

 Інноваційно-космічний кластер «Полісся» – 19,3 млн грн  

 Впровадження геоінформаційних технологій у сфері органічного 

землеробства – 0,25 млн грн 

 Підготовка кадрів для органічного виробництва – 3,4 млн грн 

 Розвиток органічного скотарства на території Житомирського Полісся – 

15,2 млн грн 

 

4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні 

премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, 

дипломи, тощо, за останні 5 років)  



Скидан Олег Васильович а є членом колегії Житомирської ОДА та членом 

Громадської ради при Житомирському міському голові. 

Литвинчук Ірина Леонідівна - член Ради з питань залучення інвестицій при 

Житомирській ОДА. Кваліфікований сільськогосподарський дорадник з питань 

інтелектуальної власності і державного управління. Голова громадської організації 

«Ендшпіль». 

У 2019 р. Скидан Олег Васильович отримав відзнаку  Житомирської облради 

«Честь і слава Житомирщини» за визначні заслуги у сприянні соціально-

економічному і культурному розвитку області, високі досягнення в професійній 

діяльності, плідну громадську діяльність. 

Литвинчук Ірина Леонідівна  - лауреат стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих вчених, 2015 р. Відзначена почесними грамотами Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, Управління 

агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації. 

 

Студенти-переможці конкурсів студентських наукових робіт під керівництвом 

членів наукової школи у 2015-2020 рр. 

Н.р. 

П. І. Б. студента 

Спеціальність 

(напрям 

підготовки), 

курс 

П. І. Б. наукового 

керівника (посада 

наукового керівника) 

Форма 

нагороди 

Назва конкурсу / 

напряму 

2015/

2016 

Наумчук Віктор 

Володимирович 

Якобчук Валентина 

Павлівна, к. е. н., зав. 

кафедри економічної 

теорії та інтелектуальної 

власності 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт з 

інтелектуальної 

власності 

2016/

2017 

Ващенко 

Антоніна 

Олександрівна  

Плотнікова Марія 

Федорівна, к. е. н., 

доцент кафедри 

інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт за 

напрямом 

«Інноваційний та 

інвестиційний 

менеджмент» 

2016/

2017 

Ващенко 

Антоніна 

Олександрівна, 

Ліщук Сергій 

Степанович  

Плотнікова Марія 

Федорівна, к. е. н., 

доцент кафедри 

інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності, 

Булуй Олексій 

Григорович, к. е. н., 

доцент кафедри 

інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Диплом ІІ 

ступеня 

Всеукраїнський 

конкурс інноваційних 

проєктів «Аграрна 

молодь та інновації» 



2017/

2018 

Бовсуновська 

Надія 

Миколаївна 

Плотнікова Марія 

Федорівна, доцент 

кафедри інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Диплом І 

ступеня 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт за 

напрямом 

«Менеджмент 

організацій» 

2018/

2019 

Сморщок Олена 

Володимирівна 

Плотнікова Марія 

Федорівна, доцент 

кафедри інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт за 

напрямом 

«Управління сфері 

економічної 

конкуренції» 

2018/

2019 

Бруховець 

Богдан 

Юрійович 

Плотнікова Марія 

Федорівна, доцент 

кафедри інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Міжнародний 

конкурс студентських 

наукових робіт за 

напрямом 

«Менеджмент» 

2018/

2019 

Бовсуновська 

Надія 

Миколаївна 

Плотнікова Марія 

Федорівна, доцент 

кафедри інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Диплом ІІ 

ступеня 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт за 

напрямом 

«Управління 

інноваційною 

діяльністю» або 

«Менеджмент 

інноваційної 

діяльності» 

2018/

2019 

Гордієнко Олена 

Віталіївна  

Якобчук Валентина 

Павлівна, зав. кафедри 

економічної теорії, 

інтелектуальної 

власності та публічного 

управління 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт з 

інтелектуальної 

власності 

2018/

2019 

Порозінська 

Юлія Павлівна 

Плотнікова Марія 

Федорівна, доцент 

кафедри інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Міжнародний 

конкурс студентських 

наукових робіт за 

напрямом «Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

2018/

2019 

Кучевський 

Владислав 

Володимирович 

Захаріна О.В., доцент 

кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної 

власності та публічного 

управління 

Диплом ІІ 

ступеня 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

«Публічне управління 

і адміністрування» 

 

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років: 

1 доктор – Литвинчук І.Л.; 4 кандидати  - Шуляк Б.В., Шестакова А.В., Прудніков 

Ю.В., Судак Г.В. 



 

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років – 0; авторських 

свідоцтв – 9. 

 

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за 

останні 5 років – 23 монографії, 15 –навчальних посібників та підручників. 

 

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в 

українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років – 191, у тому 

числі – у виданнях, включених до науко метричної бази Scopus – 6, WoS – 8. 

 

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за 

останні 5 років – 1. 

Міжнародний форум “Innovation Market”, конкурс «Марафон з 

інтелектуальної власності» /IP Marathon, організований за ініціативи Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (21–23 листопада 2018 р.,  Київ). 

 

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, 

програма тощо) за останні 5 років -30. 

 щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна 

економіка в умовах суспільних трансформацій» (5); 

 щорічна науково-практична конференція «Наукові читання» (5); 

 щорічна всеукраїнська науково-практична конференція «Підприємництво та 

інновації в агробізнесі: теорія і практика» (2); 

 щорічна всеукраїнська науково-практична конференція «Формування та 

розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях» 

(2); 

 щорічна всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-

економічні проблеми розвитку Поліського регіону» (2); 

 щорічна Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 

аспірантів, студентів «Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та 

практика ефективного розвитку» (2); 

 щорічна студентська конференція «Студентські наукові читання» за 

матеріалами І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

(5); 

 щорічна всеукраїнська науково-практична конференція "Туризм – 

міжнародний досвід та національні пріоритети" (2); 

 щорічна всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Інструменти і практики публічного управління в контексті 

децентралізації» (2); 

 Регіональний форум «Житомирщина – територія можливостей», 16 травня 

2018 року; 

 Національний форум «Корольов. Космос. Житомир», 1 червня 2019 року; 



 Міжнародна науково-практична конференція «Становлення механізму 

публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет 

державної політики децентралізації», 28 листопада 2019 року. 

 

4.12. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі 

міжнародних, закордонних за останні 5 років – 250. 

 

4.13. Публікації про наукову школу та її членів: 

Ексклюзивне інтерв’ю Скидана О.В. для «Житомир.today», 2015 р. 

http://znau.edu.ua/en/tidings/top-news/eksklyuzivne-interv-yu-dlya-zhitomir-today-

oleg-vasilovich-skidan-rozpoviv-pro-najtsikavishi-pitannya 

 


