
ПРОГРАМА 
спільного науково-комунікативного заходу у формі круглого столу 

Торгово-промислової палати України та Вищого навчального закладу 
«Університет економіки та права КРОК» 

АГРОБІЗНЕС: ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА 
ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ, СУЧАСНА ОСВІТА 
20 вересня 2021, Торгово-промислова палата України, 

Київ, вул. Велика Житомирська, 33, ауд. 405 
Модерує захід Сергій Щербина, професор Університету «КРОК» 

 

9.45 – 10.00 Реєстрація учасників оф-лайн, приєднання учасників он-лайн 

10.00 – 10.05 Підписання меморандуму про співпрацю Торгово-промислової палати України та 
Вищого навчального закладу  «Університет економіки та права КРОК» 
 

10.05 – 10.15 
 

Привітання учасників заходу від Торгово-промислової палати України 
▪ Михайло Непран, перший віце-президент 
 

10.15 – 10.25 Привітання учасників заходу від Вищого навчального закладу «Університет 
економіки та права КРОК» 
▪ Сергій Лаптєв, ректор 
 

10.25 – 10.30 Представлення учасників науково-комунікативного заходу від кафедри Управління 
проєктами і процесами Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти 
дорослих Університету «КРОК» 
▪ Олександра Ляшенко, директорка ННІ менеджменту та освіти 
дорослих, Сергій Щербина, професор, Сергій Петруха, професор, Руслан Марков, 
доцент  

10.30– 10.40 Концептуальні засади проєкту державного стимулювання розвитку 
підприємництва в сільській місцевості в умовах децентралізації 
▪ Юрій Апальков, керівник аналітичного центру АФЗУ 
 

10.40 – 10.50 Інструменти підтримки агропродовольчого експорту: фокусація на малому й 
середньому підприємництві 
▪ Тетяна Шпита, радник Офісу з розвитку підприємництва та експорту 
 

10.50 – 11.00 Досвід реалізації проєктного підходу у переробній ланці агробізнесу (на прикладі 
приватного багатопрофільного підприємства «ВИМАЛ») 
▪ Сергій Лазар, заступник директора ПБП ВИМАЛ 
 

11.00 – 11.10 «Озеленення» проєктів фінансовування сталого розвитку та імплементації 
«зеленого» курсу ЄС: міжсекторальний зріс 
▪ Марина Козловська, президент ГС «Орхуська інноваційна мережа 
розвитку територіальних громад України та міста Києва»  
 

11.10 – 11.20 Нова нормальність розвитку аграрної освіти і науки: колаборація бізнесу, інтелекту 
та сучасного проєктного провайдингу.  
▪ Іван Фурсенко, консультант з місцевого розвитку 
▪ Олександра Ляшенко, Сергій Петруха 
 

11.20-11.40 Взаємовпливи і взаємозалежності ефективного проєктного управління 
агробізнесом та новітні тенденції агроорієнтованої бізнес-освіти 
▪ Руслан Марков, Олександра Ляшенко  

11.40-11.50 Сесія Q&A 

11.50-12.00 Обговорення резолюції за результатами круглого столу 

12.00 – 12.30 Нетворкінг 
 

 

Комунікаційна підтримка та загальна модерація – кафедра Управління проєктами і процесами Навчально-
наукового інституту менеджменту та освіти дорослих Університету «КРОК» 


