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Співорганізатори конференції 

Міністерство освіти і науки України 

Соціологічна асоціація України 

Рівненська обласна рада 

Рівненська обласна державна адміністрація  

Рівненський державний гуманітарний університет  

Національний університет водного господарства та природокористування 

Хмельницький національний університет 

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 

Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна (Республіка 

Білорусь) 

Брестський державний технічний університет (Республіка Білорусь) 

Жешувський університет (Республіка Польща) 

Гірничо-металургійна академія імені С. Сташиця в Кракові (Республіка 

Польща) 

Рівненське територіальне відділення Соціологічної асоціації України 

Громадська організація «Всеукраїнська екологічна ліга»  

Рівненський відділ Українського географічного товариства  

Громадська організація «Агенція сталого розвитку м. Рівне» 

Громадська організація «Сталий розвиток – майбутнє» 

Громадська організація  

«Регіональний центр екологічної освіти та інформації» 
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Голова організаційного комітету: 

Постоловський Р. М., ректор РДГУ, проф. (РДГУ, Україна). 

 

Співголови організаційного комітету: 

Богатирчук-Кривко С. К., к.е.н, депутат РОР, член делегації України в 

Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи; 

Павелків Р. В., д.психол.н., проф., перший проректор (РДГУ, Україна); 

Дейнега О. В., д.е.н., проректор з наукової роботи (РДГУ, Україна); 

Сокурянська Л. Г., д.соціол.н., проф., віцепрезидент Соціологічної асоціації 

України (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Україна); 

Лико Д. В., д.с.-г.н., проф. (РДГУ, Україна); 

Кириленко О.  М., д.соціол.н., проф. (РДГУ, Україна); 

Шеретюк В. М., к.і.н., декан ФІПМВ (РДГУ, Україна); 

Павелків В. Р., д.психол.н., декан ППФ (РДГУ, Україна). 

 

Члени міжнародного організаційного комітету: 

Вояковський Д., др.габ. в галузі соціології, проф. (Академія гірничо-

металургійна імені Сташиця в Кракові, Республіка Польща); 

Цинк К., др. в галузі соціології (Жешувський університет, Республіка 

Польща); 

Абрамова І. В., к.б.н., доц. (БДУ імені О. С. Пушкіна, Республіка Білорусь);  

Богдасаров М. А., д.г.-м.н., член.-кор. НАН Республіки Білорусь  (БДУ імені 

О. С. Пушкіна, Республіка Білорусь); 

Волчек О. О., д.геогр.н., проф. (БДТУ, Республіка Білорусь); 

Грядунова О. І., к.геогр.н., доц. (БДУ імені О. С. Пушкіна, Республіка 

Білорусь); 

Троян С. С., д.і.н., проф. (НАУ, Україна); 

Клименко М. О., д.с.-г.н., проф. (НУВГП, Україна); 

Ковальчук І. П., д.геогр.н., проф. (НУБІП, Україна); 

Міронова Н. Г., д.с.-г.н., проф. (ХНУ, Україна); 

Мудрак О. В., д.с.-г.н., проф. (ВАНО, Україна); 

Прищепа А. М., д.с.-г.н., проф. (НУВГП, Україна); 

Киридон А. М., д.і.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, 

директор (ДНУ «Енциклопедичне видавництво», Україна); 

Нечаєва-Юрійчук Н. В., к.і.н., доц. (ЧНУ імені Юрія Федьковича, Україна). 

Бовсунюк І. М., начальник відділу Рівненської обласної ради (Україна); 

Портухай О. І., к.с.-г.н., проф. (РДГУ, Україна); 

Дячук О. А., викл. (РДГУ, Україна). 
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Порядок роботи конференції 

 

11 червня 2021 р.  

 

Місце проведення: м. Рівне, вул. Кавказька, 1, Рівненська обласна рада, 
каб. 301. 

 

10:45
 
– 11:00 Підключення і реєстрація учасників конференції. 

11:00
 
– 14:00 Пленарне засідання. 

14:00
 
– 14:15 Перерва. 

14:15
 
– 16:15 Доповіді учасників за тематичними напрямами 

конференції. 

15:15
 
– 16:30 Підведення підсумків конференції. 

 

Регламент роботи конференції 

1. Доповідь на пленарному засіданні  –  до 15 хв. 

2. Доповідь на секційному засіданні  –  до 15 хв. 

3. Привітання і виступи в дискусіях  –  до 5 хв. 

 

Посилання для підключення у програмі Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/7770160066?pwd=amIxb0ZLcW1WcXJweFdxYWV

nZU1kUT09 

Ідентифікатор конференції: 777 016 0066 

Код доступу: Ze8dRg 

https://us02web.zoom.us/j/7770160066?pwd=amIxb0ZLcW1WcXJweFdxYWVnZU1kUT09
https://us02web.zoom.us/j/7770160066?pwd=amIxb0ZLcW1WcXJweFdxYWVnZU1kUT09
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Відкриття конференції 

Вітальне слово 
 
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна, кандидат економічних 

наук, депутат Рівненської обласної ради, член делегації України в Конгресі 

місцевих і регіональних влад Ради Європи. 

 

Дейнега Олександр Вікторович, доктор економічних наук, доцент, 

відмінник освіти України, проректор з наукової роботи Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

 

Коваль Віталій Станіславович, голова Рівненської обласної 

державної адміністрації. 

 

Процюк Олександр Віталійович, кандидат психологічних наук, 

депутат Рівненської обласної ради, секретар постійної комісії Рівненської 

обласної ради з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та 

європейської інтеграції, директор Установи «Агенція регіонального розвитку». 

 

Третяк Олександр Віталійович, міський голова м. Рівне. 

 

Віль Савбанович Бакіров, доктор соціологічних наук, професор, 

академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, президент 

Соціологічної асоціації України; Людмила Георгіївна Сокурянська, доктор 

соціологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, 

завідувач кафедри соціології Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, віцепрезидент Соціологічної асоціації України. 

 

Лібанова Елла Марленівна, доктор економічних наук, професор, 

академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. В. Птухи НАН України. 

 

Балакірєва Ольга Миколаївна, кандидат соціологічних наук, 

завідувачу відділу моніторингових досліджень соціально-економічних 

трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 

голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень 

ім. О. Яременка», голова правління ГО «Центр «Соціальний моніторинг». 

 

http://www.rshu.edu.ua/rsuh/rektorat/121-personalii/313-deineha-oleksandr-viktorovych
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Павелків Віталій Романович, доктор психологічних наук, професор, 

декан психолого-природничого факультету Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

 

Лико Дарія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

 

Клименко Микола Олександрович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства Національного університету водного 

господарства та природокористування. 
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Пленарне засідання 

ДОПОВІДІ 

1. Сталий розвиток: інструменталізація поняття. 
Киридон Алла Миколаївна – доктор історичних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної наукової 

установи «Енциклопедичне видавництво».  

2. The role of sustainable development in the postulates of international 

ecological movements. 
Karolina Cynk – doctor (PhD), assistant professor, University of Rzeszow 

(Poland). 

3. Развитие «зеленой» экономики в Брестской области. 

Абрамова Ирина Васильевна – кандидат биологических наук, доцент, 

декан географического факультета Брестского государственного университета 

имени А. С. Пушкина (Республика Беларусь).  

4. Демографічне підґрунтя забезпечення сталого розвитку та 

реалізація його цілей в Україні 
Курило Ірина Олексіївна – доктор економічних наук, професор 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.  

5. Проблеми забезпечення сталого розвитку агросфери в умовах 

урбанізації. 

Клименко Микола Олександрович – доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства Національного університету водного 

господарства та природокористування; Прищепа Алла Миколаївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, професор, директор ННІ агроекології та 

землеустрою Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

6. Демографічні проблеми Рівненської області у контексті реалізації 

Цілей сталого розвитку. 
Мартинюк Віталій Олексійович – кандидат географічних наук, 

професор кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного 

гуманітарного університету. 
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7. Дефіцит ресурсів прісної води планети як деструктивний чинник 

сталого розвитку людства у ХХІ ст. 

Требін Михайло Петрович – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри соціології та політології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  

8. Глобальні процеси та суспільні трансформації у контексті 

дослідницької та освітньої діяльності в реалізації Цілей стійкого розвитку. 

Зінченко Віктор Вікторович – доктор філософських наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу дослідницької діяльності 

університетів Інституту вищої освіти НАПН України.  

9. Сталий розвиток в Україні: інфраструктурне забезпечення. 
Никифорук Олена Ігорівна – доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу розвитку виробничої інфраструктури 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».  

10. Цілі сталого розвитку та міжнародна міграція в умовах пандемії 

COVID-19. 
Юськів Богдан Миколайович – доктор політичних наук, професор 

кафедри економіки та управління бізнесом Рівненського державного 

гуманітарного університету.  

11. Екологічна проблематика в сучасних дослідженнях українських 

науковців. 
Троян Сергій Станіславович – доктор історичних наук, професор 

кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 

Національного авіаційного університету.  

12. Математичне моделювання та цифровий моніторинг територій з 

техногенним тиском для їх сталого розвитку. 
Хорольський Валентин Петрович – доктор технічних наук, професор 

кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського (м. Кривий Ріг).  

13.  Ціннісні та наукові основи політики сталого розвитку.  

Кириленко Олеся Миколаївна – доктор соціологічних наук, професор, 
завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного 

університету, засновник ГО «Сталий розвиток – майбутнє». 
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Тематичний напрям 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  

ПОЛІТИКИ ООН ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

1. Мєлков Юрій Олександрович – доктор філософських наук, 

старший науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України . 

Сталий розвиток суспільства: між гаслами та практикою. 

2. Ємельянова Юлія Павлівна – доктор філософських наук, 
професор кафедри загальної і соціальної психології та соціології 

Волинського національного університету імені Лесі Українки . Поняття 

«сталий розвиток» і «коеволюція» як складові наукомісткого дискурсу щодо 

перспектив людства. 

3. Уманців Юрій Миколайович – доктор економічних наук, професор 

кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 
національного торговельно-економічного університету. Конкурентна 

політика держави та проблеми розвитку національних корпорацій.  

4. Матвійчук Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових 

дисциплін  Рівненського інституту Київського університету права НАН 

України. Політика сталого розвитку: концептуальні та правові аспекти.  

5. Падалка Ганна Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент 
кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського 

інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА . Соціологічне 

забезпечення проведення місцевих референдумів як механізм забезпечення 

сталого розвитку. 

6. Князєва Олена Володимирівна – кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування 
Одеського регіонального інституту державного управління. Довіра як 

індикатор цілей сталого розвитку. 

7. Дяконенко Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник відділу проблем формування соціального 

капіталу Інституту демографії та соціальних досліджень ім.  М. В. Птухи 
НАН України. Взаємозв’язок соціального капіталу та доходів сільських 

домогосподарств в умовах забезпечення сталого розвитку. 

8. Дячук Ольга Антонівна – викладач кафедри політичних наук 

Рівненського державного гуманітарного університету, аспірант кафедри 
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соціології Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Імперативи сталого цифрового розвитку суспільства. 

9. Данильчук Анастасія – студентка І курсу спеціальності 
«Політологія» Рівненського державного гуманітарного університету; 

Андрійчук Анастасія – студентка І курсу спеціальності «Політологія» 
Рівненського державного гуманітарного університету; Середенко 

Катерина – студентка І курсу спеціальності «Політологія» Рівненського 

державного гуманітарного університету. Залучення студентів до 

менйстріму зі сталого розвитку. 

10. Грушовець Яна – студентка ІІІ курсу спеціальності «Соціологія» 

Рівненського державного гуманітарного університету; Ярошук Альона – 
студентка І курсу спеціальності «Соціологія» Рівненського державного 

гуманітарного університету. Освітній компонент зі сталого розвитку в 

програмах закладів загальної середньої освіти.  
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Тематичний напрям 2 

ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

1. Dr. Asma Farooque – PhD, MBA, Associate Professor, Integral 

University, Lucknow (India); Amit Kumar – MBA, M. Com, Assistant Professor, 
Integral University, Lucknow (India). Sustainable development policy of Ukraine 

and Indian Government. 

2. Павлов Константин Викторович – доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики Полоцкого государственного университета 

(Республика Беларусь); Асадуллина Наиля Рамильевна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры экономики Ташкентского филиала 

Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Республика 

Узбекистан). Моделирование воспроизводственных факторов и тенденций 

развития в современных условиях Республики Узбекистан.  

3. Подшивалкіна Валентина Іванівна – доктор соціологічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. Проблеми сталого розвитку 

прикордонних регіонів України. 

4. Назарук Микола Миколайович – доктор географічних наук, 

професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і 
охорони природи Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Удосконалення методики визначення рівня сталого розвитку 

галузей господарювання. 

5. Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Трансформація світ-

системи в умовах пандемії COVID-19: уроки сьогодення. 

6. Штань Марина Володимирівна – доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин Національної академії управління . Монетарна політика 

держави у контексті викликів глобальної пандемії. 

7. Ковбатюк Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, 

професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Державного університету інфраструктури та технологій; Шевчук 

Владислава Олегівна – кандидат економічних наук, доцент Державного 
університету інфраструктури та технологій. «Зелена економіка» як засіб 

досягнення сталого розвитку: міжнародний досвід.  
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8. Шкляр Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного університету 

інфраструктури та технологій; Сирих Ю. В. – студентка факультету 
управління і технологій Державного університету інфраструктури та 

технологій. Інвестування як спосіб досягнення цілей сталого розвитку на 

світових ринках. 

9. Ковбатюк Георгій Олександрович – аспірант Державного 

університету інфраструктури та технологій. Особливості торговельної 

політики в умовах сталого розвитку. 

10. Щавінська Анна Леонідівна – аспірантка Інституту агроекології і 

природокористування НААН. Міжнародний досвід та реалізація 

низьковуглецевого розвитку збалансованого землекористування.  
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Тематичний напрям 3 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО  

РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

(НАЦІОНАЛЬНИЙ, РЕГІОНАЛЬНИЙ  

ТА МІСЦЕВИЙ/ЛОКАЛЬНИЙ АСПЕКТИ) 
 

1. Дребот Оксана Іванівна – доктор економічних наук, професор, 

академік НААН, директор Інституту агроекології і природокористування 
НААН;  Олійник Галина Богданівна – аспірант Інституту агроекології і 

природокористування НААН. Перспективні напрями розвитку сільських 

об’єднаних територіальних громад в умовах реалізації цілей сталого 

розвитку до 2030 р. 

2. Кофанова Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, кандидат 
хімічних наук, професор Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  Підбір 

компонентів сумішевих біопалив на основі багатопараметричних моделей 

для досягнення рамкових цілей сталого розвитку.  

3. Швець Наталія Вячеславівна – кандидат економічних наук, 
доцент, докторант Інституту економіки промисловості НАН України . 

Смартспеціалізація для сталого розвитку: аналіз польського досвіду.  

4. Воронцов Сергій Борисович – кандидат економічних наук, 
заступник керівника центру безпекових досліджень Національного 

інституту стратегічних досліджень; Бурбела Тетяна Миколаївна –
кандидат економічних наук, заступник керівника центру безпекових 

досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Про 

сучасний стан та формування підходів до забезпечення сталого розвитку 

України. 

5. Герасимчук Таміла Федорівна – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного 

університету. Стратегія сталого розвитку України: ціннісний вимір.  

6. Бова Андрій Андрійович – кандидат соціологічних наук, старший 
науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу Державного 

науково-дослідного інституту МВС України. Соціально-економічне 

становище населення України у 2020 році. 

7. Повна Світлана Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і державної служби Національного університету 
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«Чернігівська політехніка». Стратегічні напрями розвитку аграрного 

сектору та харчової промисловості України в контексті реалізації цілей 

сталого розвитку. 

8. Киризюк Сергій Вікторович – кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України». Ризики імплементації Green Deal для досягнення 

продовольчої безпеки в Україні. 

9. Трегуб Олександр Андрійович – кандидат юридичних наук, в. о. 
наукового співробітника Інституту економіко-правових досліджень імені 

В. К. Мамутова НАН України. Правові засади сталого вирощування 

енергетичних рослин. 

10. Юдіна Світлана Павлівна – кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач сектору ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» МОН України; Рябич Наталія Іванівна – методист вищої категорії 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. Оцінка організації 

студентських олімпіад в інтересах сталого розвитку. 

11. Бибик Дар’я Дмитрівна – старший викладач кафедри теорії та 

технології соціальної роботи НПУ імені М. П. Драгоманова, старший 

науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Інституту проблем виховання НАПН України. Стейкхолдери в 

галузі соціальної роботи: завдання та вплив на реалізацію цілей сталого 

розвитку. 

12. Москвіна Оксана Дмитрівна – молодший науковий співробітник ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України». Аналіз джерел і 

динаміки доходу домашніх господарств за регіонами України. 
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Тематичний напрям 4 

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

1. Антонюк Валентина Полікарпівна – доктор економічних наук, 

професор, головний науковий співробітник Інституту економіки 

промисловості НАН України. Розвиток освіти України в контексті цілей 

сталого розвитку та євроінтеграції: інституційні засади. 

2. Безтелесна Людмила Іванівна – доктор економічних наук, 
професор кафедри менеджменту Національного університету водного 

господарства та природокористування; Пляшко Ольга Степанівна – 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та управління 
бізнесом Рівненського державного гуманітарного університету . 

Оцінювання взаємозв’язку між харчуванням та здоров’ям людських 

ресурсів. 

3. Сидорович Александр Александрович – кандидат географических 

наук, доцент, заведующий кафедрой туризма и страноведения Брестского 
государственного университета имени А. С. Пушкина (Республика Беларусь). 

Роль миграции в динамике демографического потенциала регионов Беларуси 

за межпереписные периоды 1989–2019 гг. 

4. Позняк Олексій Володимирович – кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач сектору міграційних досліджень 
Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН 

України. Оцінювання реальної чисельності внутрішньо переміщених осіб.  

5. Лебедюк Віталій Миколайович – кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри політології та національної безпеки 

Національного університету «Острозька академія». Оцінювання ефективності 

регіональної соціальної політики. 

6. Кумачова Аліна Сергіївна – кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри управління персоналом та економіки 
підприємства Донецького державного університету управління . Сучасні 

ринки праці та їх вплив на сталий розвиток суспільства.  

7. Настояща Катерина Василівна – кандидат соціологічних наук, 
доцент, докторант Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Трансформація ринку праці українського суспільства в контексті 

стратегії сталого розвитку. 
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8. Романькова Оксана Миколаївна – кандидат хімічних наук, доцент 

Донбаської державної машинобудівної академії. Аналіз сталого розвитку 

підприємств України. 

9. Черненко Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник відділу інноваційної політики, економіки та 
організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук України». Соціальні пріоритети сталого розвитку 

України як ключова державна проблема. 

10. Литовченко Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, 

провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України. Соціально-педагогічні аспекти реалізації 

ідей сталого розвитку в Україні. 

11. Луценко Олександр Геннадійович – кандидат медичних наук, 
старший науковий співробітник відділення медичних та психо-соціальних 

проблем здоров’я сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України». Вплив тютюнопаління на 

прояви агресії у підлітків. 

12. Данієлян Ліліт Володимирівна – студентка Херсонського 

державного університету. Характеристика головних соціологічних проблем 

зайнятості молоді. Науковий керівник: к.соціол.н. Черкашина Т. О. 
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Тематичний напрям 5 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 

1. Пелех Оксана Богданівна – доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного 
університету. Нові теоретичні підходи до теорій економічного розвитку.  

2. Олійник Даниїла Іллівна – доктор економічних наук, професор, 
головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних 

досліджень. Ключові інструменти інвестування в умовах кліматичних змін. 

3. Кірін Роман Станіславович – доктор юридичних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіко-правових 

досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України». 

Еколого-правові проблеми сталого розвитку вугільних мономіст в умовах 

енергетичної трасформації. 

4. Тарасевич Олена Вікторівна – доктор економічних наук, доцент, 
завідувач відділу економіко-правових проблем містознавства ДУ «Інститут 

економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії 

наук України»; Градобоєва Єлизавета Сергіївна – кандидат економічних 

наук, старший науковий співробітник відділу економіко-правових проблем 

містознавства ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені 
В. К. Мамутова Національної академії наук України». Деякі аспекти 

поліпшення екологічного стану міст Донбасу як ключової складової сталого 

розвитку регіону. 

5. Лисиця Андрій Валерійович – доктор біологічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного 

гуманітарного університету. Пошук нових засобів для дезінфекції при 

органічному виробництві. 

6. Кузьмин Савелий Игнатьевич – кандидат географических наук, 

доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией экологии 

ландшафтов Белорусского государственного университета (Республика 

Беларусь). Типичные и редкий ландшафты в системе особо охраняемых 

природных территорий Беларуси. 

7. Сяська Олена Василівна – кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного 

університету. Проблеми використання природних ресурсів в умовах сталого 

розвитку. 
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8. Толмачова Ганна Федорівна – кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН 

України. Екологічні проблеми Донбасу в умовах зростання бізнесу.  

9. Ілик Христина Василівна – кандидат соціологічних наук, асистент 

кафедри соціології, завідувач Центру моніторингу Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Кліматична міграція як 

новий виклик сучасного світу. 

10. Волинчук Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент 
кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного 

технічного університету; Оксенюк Катерина Ігорівна – кандидат 

економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 
Луцького національного технічного університету. Проблематика політики 

сталого розвитку транспорту і логістики. 

11. Мединська Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного 

університету. Вплив еколого-економічних аспектів сталого розвитку країн 

та їх регіонів на господарську діяльність підприємства. 

12. Бабікова Катерина Олександрівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, докторант Інституту агроекології і 
природокористування НААН. Формування еколого-економічного механізму 

збалансованого розвитку рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції.  

13. Яремко Олег Павлович – кандидат економічних наук, начальник 

Тернопільського обласного управління лісового і мисливського господарства.  

Особливості формування організаційно-господарського поділу земель у 

складі державного лісогосподарського виробництва. 

14. Велесик Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент 
кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного 

гуманітарного університету. Проблеми агропромислового комплексу 

України в умовах сталого розвитку. 

15. Кримець Григорій Володимирович – кандидат технічних наук, 

старший викладач кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення 

та загальної хімічної технології Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Екологічно безпечні шляхи зменшення викидів парникових газів. 

16. Березюк Олег Володимирович – кандидат технічних наук, доцент 

кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки Вінницького 

національного технічного університету. Техніко-економічні показники 
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процесів та машин для збирання та первинної переробки твердих побутових 

відходів в Україні. 

17. Грязних Єлизавета Денисівна – науковий співробітник Інституту 
агроекології і природокористування НААН. Формування еколого-

економічного механізму в контексті сталого розвитку України.  

18. Білотіл Валентина Юріївна – науковий співробітник відділу 

інституціонального забезпечення природокористування Інституту 

агроекології і природокористування НААН. Екологічні аспекти розвитку 

напрямів щодо досягнення цілей сталого розвитку в контексті зеленого 

будівництва. 

19. Маметвелиева Ольга Николаевна – преподаватель географии и 
экономики Ивацевичского государственного профессионального лицея 

сельскохозяйственного производства (Республика Беларусь); Полюхович 

Андрей Николаевич – студент Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина (Республика Беларусь). Проект 

экотуристического каркаса для города Ивацевичи. 

20. Кравченко Олена Владиславівна – викладач кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін Харківського національного університету 

будівництва та архітектури. Особливості вирішення питань з 

безпритульними тваринами на Харківщині у контексті стратегії сталого 

розвитку. 

21. Репік Ігор Анатолійович – помічник віцепрезидента ГО «Еколого-

медична академія». Тенденції аварійності в Україні у 2018–2020 рр. 

22. Тельний Максим Андрійович – аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ. Правове забезпечення 

еколого-економічної складової сталого розвитку регіонів України . 

23. Сич Сергій Олегович – здобувач ступеня доктора філософії, 

голова ППО студентів Державного університету «Житомирська 

політехніка»; Остапчук Максим Володимирович – здобувач ступеня 

доктора філософії Державного університету «Житомирська політехніка». 

Екологічні проблеми в умовах урбанізації. 

24. Молчан Юлія Миколаївна – студентка хіміко-технологічного 
факультету Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Повторне використання 

стічних вод як один із способів подолання нестачі води. 
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Тематичний напрям 6 

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ  

ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

В УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ 
 

1. Пахомова Тетяна Іванівна – доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри регіональної політики та публічного 
адміністрування Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 
України. Соціальний потенціал територіальної громади в контексті сталого 

розвитку. 

2. Книш Інна Василівна – доктор філософських наук, доцент, 
м. Суми. Сталий розвиток: габітуальні метаморфози. 

3. Галустян Юлія Марсумівна – кандидат соціологічних наук, 

доцент, експертка з гендерних питань USAID ESP. Гендерна рівність у 

системі забезпечення енергетичної безпеки країни. 

4. Лопух Ксенія Володимирівна – кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний 

економічних університет імені Вадима Гетьмана». Проблеми гендерного 

аналізу бюджетних програм. 

5. Чернихівська Анна Володимирівна – кандидат економічних наук, 

професор кафедри зеленої економіки та економіки землекористування 
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління . 

Стратегічні аспекти планування сталого територіального розвитку.  

6. Погребняк Лариса Олександрівна – кандидат технічних наук, 
доцент кафедри екологічного менеджменту Донецького державного 

університету управління (м. Маріуполь). Досвід країн Європи з управління 

озелененням міст. 

7. Кузьмук Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри загальної і соціальної психології та соціології Волинського 
національного університету імені Лесі Українки. Довіра як інструмент 

сталого розвитку громади. 

8. Чорна Віра Миколаївна – старший викладач кафедри філософії та 
суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради . Гендерна 

рівність як невід’ємна складова сталого розвитку України. 
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9. Глушкова Дар’я Валентинівна – аспірант, викладач кафедри 

правоохоронної діяльності та поліціїстики Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Актуальні проблеми гендерної політики 

України та Ціль сталого розвитку № 5 «Забезпечення гендерної рівності». 

10. Денисюк Ірина – студентка ІІ курсу спеціальності «Соціологія» 
Рівненського державного гуманітарного університету; Сиротинська 

Ярослава – студентка ІІ курсу спеціальності «Соціологія» Рівненського 

державного гуманітарного університету. Соціологічний супровід сталого 

розвитку територіальних громад. 

11. Тулігович Анна – студентка І курсу спеціальності «Політологія» 

Рівненського державного гуманітарного університету. Роль волонтерів у 

захисті бездомних тварин. 
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Тематичний напрям 7 

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ  

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, НАУКИ, ОСВІТИ, БІЗНЕСУ, 

ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЗМІ  

У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

1. Лико Дарія Василівна – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри екології, географії та туризму Рівненського 
державного гуманітарного університету; Войтович Оксана Петрівна – 

доктор педагогічних наук, професор кафедри екології, географії та туризму 

Рівненського державного гуманітарного університету; Костолович Марія 

Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології, географії 

та туризму Рівненського державного гуманітарного університету;  Якута 

Ольга Олексіївна – старший викладач кафедри екології, географії та 

туризму Рівненського державного гуманітарного університету . 

Просвітницька екологічна діяльність як складова сталого розвитку 

суспільства. 

2. Гриб Йосип Васильович – доктор біологічних наук, професор 
кафедри водних біоресурсів Національного університету водного 

господарства та природокористування. Екологічні проблеми сталого 

розвитку та межі трансформації екосистем річкових басейнів.  

3. Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Партнерство в освіті дорослих 

для сталого розвитку суспільства. 

4. Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського 

державного гуманітарного університету. Вивчення теми «Сталий розвиток 

та раціональне природокористування» на уроках біології і екології в 

11 класі. 

5. Письменний Віталій Валерійович – доктор економічних наук, 
доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного 

університету. Деякі аспекти гейміфікації навчання у контексті реалізації 

цілей сталого розвитку. 

6. Пустовіт Наталія Афанасіївна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач кафедри методології освіти для 
сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
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управління. Сталий розвиток – методологічна основа формування 

екологічної компетентності школярів. 

7. Бородіна Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного 
управління, доцент, докторант Інституту економіки промисловості НАН 

України. Актуальні проблеми децентралізації: регіональний досвід. 

8. Лесняк Віталій Юрійович – кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології і соціології Рівненського державного гуманітарного 

університету. Функціонування рад суспільної користі як платформ 

побудови партнерства заради сталого розвитку на територіальному рівні в 

сучасній Польщі. 

9. Ярошенко Віра Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент 
кафедри психології та соціальних наук Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Сталий розвиток через 

становлення інституту демократичної громадянськості.  

10. Вівчар Інна Володимирівна – кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології і соціології Рівненського державного гуманітарного 
університету. Розвиток електронного урядування на місцевому та 

регіональному рівнях. 

11. Пономаренко Яна Сергіївна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри соціології та психології факультету 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Брехня як соціально-

комунікативний бар’єр у забезпеченні прозорості функціонування інститутів 

влади. 

12. Денисюк Наталія Василівна – кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного 

гуманітарного університету. Реалізація ідей концепції стійкого розвитку в 

шкільній природничій освіті. 

13. Пруцакова Ольга Леонідівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН 

України. Стан сформованості екологічної компетентності педагогів.  

14. Свящук Андрій Леонідович – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Образование как 

открытая система. 
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15. Самойленко Ірина – старший викладач Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Соціальна 

відповідальність як фактор забезпечення сталого розвитку.  

16. Пришляк Світлана Петрівна – аспірант Національного інституту 

стратегічних досліджень. Досягнення Цілей сталого розвитку як показник 

ефективності взаємодії громадянського суспільства та держави у сфері 

національної безпеки. 

17. Гнатенко Сергій Олександрович – Фаховий коледж економіки, права 
та інформаційних технологій. Включення проблематики сталого розвиту у 

практичну підготовку студентів фахової передвищої освіти. 

18. Гнатенко Олександр Іванович – Кам’янець-Подільський навчально-
виховний комплекс № 14. Застосування математичних навичок у викладанні 

трудового навчання онлайн як фактор забезпечення доступності освіти. 

19. Малахівська Іванна Вячеславівна – студентка IV курсу 

Хмельницького національного університету. Дослідження феномену 

«злочинна особистість» як інформаційно-аналітична технологія протидії 

правопорушенням. 

20. Атяшева Анна Юріївна – студентка Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

Податкова звітність як фундамент оподаткування. 

21. Недоступ Валерія Вячеславівна – студентка ІІІ курсу 
Херсонського державного університету. Політична пропаганда як фактор 

реалізації цілей сталого розвитку (нейролінгвістичний підхід) . 


