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Порядок роботи конференції 

 

13 квітня 

09.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції 

10.00 – 12.00 Пленарне засідання конференції (ауд 307) 

12.00 – 12.30 Фотографування 

12.30 – 13.00 Перерва 

13.00 – 17.30 Робота в секціях (за графіком) 

 

14 квітня 

10.00 – 12.30 Опрацювання та прийняття рекомендацій 

конференції, підведення підсумків, (Пленарне засідання, 

ауд.307) 

12.30 Закриття конференції 
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Пленарне засідання 
Модератор – Головко Ярослав Дмитрович, к.ф.-м.н., МБА, 
проректор з наукової роботи і зовнішніх зв’язків Академії праці, 
соціальних відносин і туризму. 
 
Вітальне слово 
Осовий Григорій Васильович, почесний доктор АПСВТ, Голова 
Федерації професійних спілок України. 
Буяшенко Вікторія Василівна, д. філос. н., професор,  ректор 
АПСВТ. 
 
Доповіді: 
 
Соціальна колія для України. Де виїзд? 
Лиховид Олег Едуардович, к.е.н., МБА, президент Асоціації 
«Укрконсалтинг», радник Торгово-промислової палати України. 
 
Практика ефективного управління містом 
Мазурчак Олександр Володимирович, Перший віце-президент 
Клубу мерів України. 
 
Банківскі кризи в Україні: причини, особливості, подолання 
Бортніков Геннадій Петрович, к.е.н., старший науковий 
співробітник відділу координації бюджетно-податкової та 
грошово-кредитної політик ДННУ «Академія фінансового 
управління» (Україна, м. Київ). 
 
Військовий конфлікт в України: виклики та можливості для 
соціальної роботи 
Семигіна Тетяна Валеріївна, д. політ. н., професор кафедри 
соціальної роботи та практичної психології АПСВТ. 
 
Інститути, кластери і партнерства – мода чи імператив? 
Перешкоди для економічного розвитку в Україні 
Крікунов Михайло Вікторович, к.е.н., доцент, Декан Київської 
Бізнес Школи, Голова Правління ГО «Clust-ua». 
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Секція 1. Захист прав і свобод ромадян в умовах 

сьогодення 

Координатор  секції: Діордіца Ігор Володимирович, к.ю.н 

доцент, зав кафедри кримінального 

права, процесу та криміналістики АПСВТ 

Голова секції: Демський Едуард Францович, к.ю.н, професор 

кафедри адміністративного, фінансового та господарського 

права АПСВТ  

Тітов Микола Микитович, к.ю.н, доцент кафери кримінального 

права, процесу та криміналістики АПСВТ 

Секретар секції: Ховпун Олексій Сергійович, к.ю.н., доцент 

кафедри кримінального права, процесу та криміналістики 

АПСВТ 

 

1.Правовая природа завещания 

Абулкаирова Ботагоз Темирбулатовна, маг.ю.н., старший 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Казахской Академии Труда и Социальных Отношений. 

2.Интеграция репатриантов общества Казахстана 

Ажинурина Динара Ажинуровна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Казахской Академии труда и 

социальных отношений. 

3. Тероризм, як загроза безпеці туризму 

Алоян Рустам Темурі, Аспірант кафедри адміністративного, 

фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Тітов Микола Микитович, к.ю.н., доцент, професор кафедри 

кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ. 
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4. Особливості надання безоплатної правової допомоги за 

законодавством України 

Андрусів Валерій Григорович, к.ю.н., доцент кафедри державного 

управління і права факультету магістерської підготовки 

Київського національного університету культури і мистецтв. 

5. Погашение судимости: вопросы конкуренции норм 

Бапанова Тогжан Талгаткызы, маг.ю.н., преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Казахской Академии труда и 

социальных отношений. 

6. Суб’єкти військово-службових відносин 

Вернигора Віталій Вікторович, аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник:  

Шамрай Василь Олександрович, д.н.д.у, професор, професор 

кафедри адміністративного, фінансового та господарського 

права АПСВТ. 

7. Функції центральних органів виконавчої влади в 

Україні 

Власишена Наталія Олександрівна, Аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Шатіло Володимир Анатолійович, к.ю.н., доцент, декан 

юридичного факультету Київського національного лінгвістичного 

університету. 

8. Перспективи розвитку інституту адміністративних 

послуг в Україні 

Власов Андрій Олександрович, старший викладач кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 
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9. Фінансова криза та шляхи її подолання 

Ганзя Олександра, студентка 4 курсу Українського державного 

університету фінансів та міжнародної торгівлі. 

Науковий керівник:  

Шевченко Олена Володимирівна, к.ю.н., доцент кафедри 

фінансового, адміністративного права та державного управління 

Українського державного університету фінансів та міжнародної 

торгівлі. 

10. Державні підприємства України: ознаки та сутність 

Ганночка Олександр Вікторович, Аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник:  

Шамрай Василь Олександрович, д.н.д.у., професор, професор 

кафедри адміністративного, фінансового та господарського права 

АПСВТ. 

11. Залучення іноземних інвестицій в Україну: правові та 

економічні проблеми. 

Гришко Ольга Олексіївна, студентка Українського державного 

університету фінансів та міжнародної торгівлі. 

Науковий керівник:  

Шевченко Олена Володимирівна, к.ю.н., доцент кафедри 

фінансового, адміністративного права та державного управління 

Українського державного університету фінансів та міжнародної 

торгівлі. 

12. Окремі погляди щодо визначення сутності явища 

корупції 

Данченко Роман Олегович, аспірант кафедри адміністративного, 

фінансового та господарського права АПСВТ. 
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Науковий керівник: 

Мельник Олександр Миколайович, к.н.д.у., доцент, декан 

юридичного факультету АПСВТ. 

13. Деякі питання правової регламентації культурної 

політики в Україні 

Дацула Олександр Вадимович, аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Шатіло Володимир Анатолійович, к.ю.н.,  доцент, декан 

юридичного факультету Київського національного лінгвістичного 

університету. 

14. Проблемы использования результатов оперативно-

розыскной деятельности 

Дедковский Андрей Александрович, к.ю.н., доцент кафедры 

адвокатуры Международного университета «МИТСО» (Минск). 

15. Про додаткові заходи впливу за порушення деяких 

норм у сфері господарювання 

Демський Олександр Сергійович, аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Шамрай Василь Олександрович, к.ю.н.,  д.н. з держ. упр., 

професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та 

господарського права АПСВТ. 

16. Дерегуляція та децентралізація влади як чергова 

форма омани народу 

Демський Едуард Францович, к.ю.н., професор, професор кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Журавель Ярослав Володимирович, к.ю.н., доцент, завідувач 
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кафедри адміністративного, фінансового та господарського права 

АПСВТ. 

17. Інформаційна інтервенція в національному 

кіберпросторі 

Діордіца Ігор Володимирович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ. 

18. Специфічні ознаки конституційно-процесуальних 

норм 

Домбровська Оксана Валентинівна, к.ю.н., доцент, доцент 

кафедри теорії, історії держави і права та конституційно-

правових дисциплін АПСВТ. 

19. Адміністративно-господарські, фінансові (штрафні) 

санкції, як засіб впливу держави у сфері господарювання 

Дураєва Наталія Василівна, здобувач, викладач кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

20. Європейська конвенція з прав людини та 

кримінальний процес 

Завидняк Володимир Іванович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ. 

21. Право на достойную жизнь и свободное развитие 

граждан в современном мире 

Каландаришвили Зураб Нодарович, заведующий кафедрой теории 

права и правоохранительной деятельности Санкт-Пербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, кандидат юридических 

наук, кандидат педагогических наук. 

Тринитка Дарья, студентка II юридического факультета СПбГУП. 
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22. Особливості економіко-правового регулювання 

лісокористування в Україні 

Корнєєв Антон Юрійович, аспірант кафедри адміністративного, 

фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Хом’яченко Світлана Іванівна, к.ю.н.,  доцент,  доцент кафедри 

повітряного та космічного права Юридичного інституту 

Національного авіаційного університету. 

22. Запобігання впливу корупційних правопорушень на 

результати офіційних спортивних змагань 

Косянчук Володимир В’ячеславович, аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Демський Едуард Францович, к.ю.н., професор, професор 

кафедри адміністративного, фінансового та господарського 

права АПСВТ. 

23. Проблеми формування спроможних територіальних 

громад 

Кравченко Віктор Віталійович, к.ю.н., професор, професор 

кафедри адміністративного, фінансового та господарського 

права АПСВТ. 

24. Захист комерційної  таємниці в сучасній Україні 

Кравченко Олександр Миколайович, аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Ткачук Тарас Юрійович, к.ю.н., доцент, заступник завідувача 

кафедри організації захисту інформації з обмеженим доступом  

Національної академії служби безпеки України. 
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25. Кримінологічна профілактика злочинності 

неповнолітніх в умовах сьогодення 

Лановенко Ігор Ігорович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, 

соціальних відносин і туризму. 

26. Социально-экономические права: белорусский акцент 

Лях Сергей Иосифович, к.ист.н., доцент, зам. директора по учебно-

воспитательной и научной работе Гомельского филиала 

Международного университета «МИТСО». 

27. Конституція України – основа забезпечення прав і 

свобод людини 

Майданник Олена Олексіївна, д.ю.н., професор, зав. кафедри 

теорії, історії держави і права та конституційно-правових 

дисциплін АПСВТ. 

28. Захист права громадян України на працю 

Мельник Олег Олександрович, к.ю.н, доцент кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

29. Особливості бюджетного процесу в Україні 

Мельник Олександр Миколайович, к.н.д.у, доцент, декан 

юридичного факультету АПСВТ. 

30. Право на Интернет 

Морозов Леонид Викторович, старший преподаватель кафедры 

международного права Международного университета 

«МИТСО» (Минск). 

31. Русько-візантійські дипломатичні відносини 

Настюк Андрій Анатолійович, к.ю.н., доцент кафедри теорії, 

історії держави і права та конституційно-правових 

дисциплін АПСВТ. 
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32. Взаємодія волонтерських організацій з органами 

публічної влади 

Ольховський Максим Анатолійович, аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Шамрай Василь Олександрович, д.н.д.у., професор, професор 

кафедри адміністративного, фінансового та господарського 

права АПСВТ. 

33. The implementation of the norms of international law on 

foreign state immunity in the practice of law enforcement 

authorities 

Павлов Василий Игоревич, магистрант кафедры международного 

права Международного университета «МИТСО» (Минск). 

34. Оцінка стану податкової реформи в Україні на шляху 

євроінтеграції 

Палій Олексій Леонідович, аспірант кафедри адміністративного, 

фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Шатіло Володимир Анатолійович, к.ю.н.,  доцент, декан 

юридичного факультету Київського національного лінгвістичного 

університету. 

35. Юридичні процедури прийняття в експлуатацію 

об’єктів містобудування 

Пеньківський Вадим Валерійович, аспірант Київського 

Національного торгово-економічного університету. 

Науковий керівник:  

Шамрай Василь Олександрович, д.н.д.у., професор, професор  
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кафедри адміністративного, фінансового та господарського 

права АПСВТ. 

36. Проблемы закрепления принципа свободы труда в 

законодательстве Беларуси 

Попок Екатерина Михайловна, преподаватель кафедры трудового 

и корпоративного права; научный сотрудник Центра трудового 

права Международного университета «МИТСО» (Минск). 

37. Реалізація права на судовий захист громадянами 

України, що перемістилися з окупованих територій 

Пружанська Тетяна Петрівна, старший викладач кафедри теорії, 

історії держави і права та конституційно-правових 

дисциплін АПСВТ. 

38. Защита прав и свобод человека в уголовном 

процессе РК 

Рашева Гульнур Койшыновна, магистр юридических наук, 

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Казахской Академии Труда и Социальных Отношений. 

39. Рух чайлдфрі на Україні 

Римаренко Ігор Васильович, старший викладач кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

40. Зарубіжний досвід правового регулювання 

функціонування дендрологічних парків 

Родік Тетяна Петрівна, аспірант кафедри адміністративного, 

фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Шамрай Василь Олександрович, д.н.д.у., професор, професор 

кафедри адміністративного, фінансового та господарського 

права АПСВТ. 
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41. Правові питання охорони ґрунтів  як основного 

національного  багатства Українського народу в умовах 

сьогодення 

Родік Оксана Олегівна, аспірант кафедри адміністративного, 

фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Носік Володимир Васильович,  д.ю.н., професор кафедри 

земельного та аграрного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент 

Національної академії правових наук України. 

42. Защита прав и свобод участников уголовного 

процесса в условиях современности 

Рыбак Сергей Вячеславович, к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

международного права Международного университета 

«МИТСО» (Минск). 

43. Піклування як вид поліцейського заходу 

Скрипник Руслан В’ячеславович, аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Демський Едуард Францович, к.ю.н.,  професор, професор 

кафедри адміністративного, фінансового та господарського 

права АПСВТ. 

44. Громадський контроль у сфері державних закупівель 

Тарканій Володимир, Всеукраїнська громадська організація «Сила 

Країни». 

45. Особливості застосування спеціальної конфіскації 

Тітов Микола Микитович, к.ю.н., доцент, професор кафедри 

кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ. 
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46. Чи змінить Україну повітове місцеве самоврядування 

Третяк Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри теорії, 

історії держави і права та конституційно-правових 

дисциплін АПСВТ. 

47. Нормативные основания этического регулирования 

поведения судьи 

Турабаева Дана Сейтхановна, Казахская Академия труда и 

социальных отношений. 

48. Право на працю осіб, які виїхали з окупованих 

територій за умови прийняття нового трудового кодексу 

України 

Федорченко Ірина, студентка 4 курсу юридичного ф-ту АПСВТ. 

Науковий керівник:  

Пружанська Тетяна Петрівна, старший викладач кафедри теорії, 

історії держави і права та конституційно-правових дисциплін 

АПСВТ. 

49. Правові аспекти державного аудиту 

Харченко Сергій Вікторович, аспірант кафедри адміністративного, 

фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Майданник Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри  теорії, історії держави і права та 

конституційно-правових дисциплін АПСВТ. 

50. Проблема виконання судових рішень Державною 

виконавчою службою 

Ховпун Олексій Сергійович, к.ю.н., доцент кафедри кримінального 

права, процесу та криміналістики АПСВТ. 
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51. Адаптація законодавства України з питань охорони 

праці до законодавства Європейського Союзу 

Циганчук Наталія Антонівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

теорії, історії держави і права та конституційно-правових 

дисциплін АПСВТ. 

52. Організація діяльності науково-дослідних установ в 

Україні 

Шамрай Василь Олександрович, д.н.д.у., професор, професор 

кафедри адміністративного, фінансового та господарського 

права АПСВТ. 

53. Тайм-менеджмент у діяльності судді 

Шамрай Оксана Василівна, к.ю.н., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та 

бібліотечно-видавничої діяльності Національної школи суддів 

України. 

54. Порушення правил паркування транспортних засобів 

(ст. 152-1 КУпАП) 

Шамрай Олександр Васильович, здобувач кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

55. Сучасний розвиток інформаційного права України 

Швець Дмитро Андрійович, аспірант кафедри адміністративного, 

фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Пазюк Андрій Валентинович, кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин 

Київського  національного університету імені Т.Г. Шевченка. 
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56. Додаткові джерела фінансування розвитку культури: 

проблемні питання 

Шевченко Олена Володимирівна, к.ю.н.,доцент кафедри 

фінансового, адміністративного права та державного управління 

Українського державного університету фінансів та міжнародної 

торгівлі. 

57. Актуальні проблеми вдосконалення 

адміністративного законодавства України у відповідності до 

стандартів права  Європейського союзу 

Шульпін Володимир Ігоревич, аспірант кафедри 

адміністративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Шатіло Володимир Анатолійович, к.ю.н.,  доцент, декан 

юридичного факультету Київського національного лінгвістичного 

університету. 
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Секція 2. Економічні аспекти  

розвитку України: зміна парадигми 

Координатор  секції: Василець Неля Михайлівна, к.е.н., доцент, 

зав. Кафедри економіки підприємства та менеджменту АПСВТ 

Ткаченко Яніна Станіславівна, к.е.н., доцент, зав. кафедри 

фінансів АПСВТ 

Сокол Тетяна Георгіївна, к. пед. н., доцент,. зав. кафедри 

спеціальних туристичних дисциплін 

Голова секції: Якуба Катерина Іллівна, д.е.н., професор, 

професор кафедри фінансів АПСВТ 

Туголуков Сергій Іванович, к.е.н., доцент. доцент кафедри фінансів 

АПСВТ 

Секретар секції: Лимич Юлія Василівна, к.е.н, ст. викладач 

кафедри економіки підприємства та менеджменту АПСВТ 

Тищенко Аліна, студентка третього курсу факультету економіки, 

соціального управління та туризму 

 

1. Діагностика маркетингової діяльності 

сільськогосподарських підприємств – виробників органічної 

продукції 

Буряк Руслан Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри 

маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

2. Сутність і значення хімізації для ефективного розвитку 

аграрного виробництва 

Василенко Людмила Василівна здобувач Національного 

наукового центру “Інститут аграрної економіки".  
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Науковий керівник  

Корчинська О.А. д.е.н., доц. 

3. Мотивація підприємтсв України: працевлаштування 

молоді 

Василець Неля Михайлівна, к.е.н., доцент, зав.кафедри економіки 

підприємства та менеджменту АПСВТ. 

4. Застосування сучасних інформаційних технологій у 

маркетинговій діяльності банку 

Веселова Марина Юріївна, аспірант кафедри економіки 

підприємства та менеджменту АПСВТ. 

Науковий керівник  

Корчинська О.А.д.е.н., доц.  

5. Сучасний стан та перспективи розвитку електронної 

комерції в Україні 

Голубєв Андрій Володимирович,  аспірант кафедри економіки  

підприємства та менеджменту АПСВТ. 

Науковий керівник  

Корчинська О.А.д.е.н., доц.  

6. Інтеграційні процеси на європейських фінансових 

ринках: орієнтири для України 

Гуляєва Людмила Петрівна, к.е.н, доцент, Доцент кафедри 

фінансів АПСВТ. 

7. Этапы экономического сотрудничества Украины и 

Беларуси в 1991 – 2013 гг. 

Дединкин Александр Леонидович, к.ист.н., доцент, Директор 

Витебского филиала Международного университета «МИТСО». 

Юрчак Денис Валерьевич, к.ист.н, Главный специалист управления 

идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Витебского 

облисполкома. 
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8. Валютний ринок України в контексті глобальних змін у 

світовій валютній системі 

Делас Віталіна Анатоліївна, к.е.н., асистент кафедри фінансів 

КНУ імені Тараса Шевченка. 

9. Діагностика маркетингової діяльності сільськогоспо- 

дарських підприємств - виробників декоративних рослин 

Донцов Станіслав Олександрович, аспірант кафедри економіки  

підприємства та менеджменту АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Буряк Руслан Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри 

маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

10. Жінка у сучасному українському суспільстві: 

соціально-економічний аспект 

Жук Оксана Іванівна, старший викладач кафедри 

маркетингу АПСВТ. 

11. ІТ-індустрія – локомотив вітчизняної економіки 

Карпенко Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства та менеджменту АПСВТ. 

12. Сельскохозяйственное машиностроение: анализ и 

перспективы развития отрасли 

Ковалев Михаил Николаевич, к.е.н, доцент, Доцент кафедры 

маркетинга и логистики Гомельского филиала Международного 

университета «МИТСО». 

13. Сучасний ринок праці України: тенденції та 

перспективи 

Кобзиста Олена Олександрівна, к.е.н, доцент, Доцент кафедри 

фінансів АПСВТ. 
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14. Торгово-экономическое сотрудничество Республики 

Беларусь и Украины: реальность и перспективы 

Козловская Зоя Николаевна, к.т.н., доцент, зав. Кафедрой 

экономики и менеджмента УО ФПБ  Международный 

университет «МИТСО» 

15. Особенности регулирования валютного курса в 

РеспубликеБеларусь Формирование стратегии развития 

внешнеэкономической деятельности региона в условиях 

смены парадигмы 

Колесников Сергей Дмитриевич, к.е.н., доцент, Директор 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО». 

16. Маркетингова діяльність фермерських господарств 

Корчинська Олена Антонівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри 

маркетингу АПСВТ. 

17. Економічний розвиток України в аспекті 

цивілізаційної парадигми 

Лавриненко Володимир Миколайович, к.е.н., доцент, доцент 

кафедри історії та теорії господарства КНЕУ імені Вадима Гетьмана 

18. Методологія оцінювання інноваційно-інвестиційного 

потенціалу економічного розвитку 

Лимич Юлія Василівна, к.е.н., ст. викладач кафедри економіки 

підприємства та менеджменту АПСВТ. 

19. Роль маркетингових досліджень у діяльності 

туристичного підприємства 

Мазурець Роман Русланович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри 

туристичного та готельного бізнесу Національного університету 

харчових технологій. 

Ткачук Марія Ігорівна. 
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20. Принцип диспозитивности как правовая основа 

свободы усмотрения участников экономической 

деятельности 

Маньковский Игорь Александрович, к. ю. н., доцент, Заведующий 

кафедрой адвокатуры Международного университета «МИТСО. 

21. До проблеми підготовки майбутніх менеджерів 

туризму в контексті євроінтеграції України 

Мартинова Наталя Степанівна, к.пед.н., Старший викладач 

кафедри спеціальних туристичних дисциплін АПСВТ. 

22. Неоліберальна парадигма сучасного економічного 

розвитку: перспективи для України 

Нестеренко Олена Петрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки КНУ імені Тараса 

Шевченка. 

23. Еколого-економічні аспекти глобального розвитку: 

виклики для України 

Нестеренко Владислав Андрійович, аспірант кафедри економіки 

підприємства та менеджменту АПСВТ.  

Науковий керівник  

Ткаченко Я.С. к.е.н.,доц.  

24. Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України 

Нога Ірина Олександрівна, Старший викладач кафедри 

фінансів АПСВТ. 

25. Реформування оподаткування доходів фізичних осіб 

як спосіб зменшення тонізації економіки 

Носова Євгенія Анатоліївна, к.е.н., асистент кафедри фінансів КНУ 

імені Тараса Шевченка. 



22 

26. Розвиток винного туризму в республіці Молдова: 

досвід для України 

Сологуб Юрій Іванович, к.геогр.н, доцент, доцент кафедри 

туристичного та готельного бізнесу Національного університету 

харчових технологій. 

Безпала Ольга Василівна, к.геогр.н, доцент, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний інститут”. 

27. Проектні облігації як спосіб залучення інвестицій 

Ткаченко Яніна Станіславівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

фінансів АПСВТ. 

28. Проблеми пенсійного забезпечення в умовах 

технологічних змін 

Туголуков Сергій Іванович, к.е.н., доцент, Доцент кафедри фінансів 

АПСВТ. 

29. Трансформаційні процеси у готельноу господарстві 

м. Києва 

Турло Наталія Платонівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства та менеджменту АПСВТ. 

30. Формування системи менеджменту якості у 

навчальному закладі. 

Шолудченко Сергій Васильович, к.е.н., доцент, декан факультету 

економіки, соціальних технологій і туризму АПСВТ. 

31. ЄБРР в Україні: діяльність у 2010-2015 рр. та 

перспективні напрями співпраці 

Щербина Іван Матвійович, Студент Військового інституту 

Київського Національного університету ім. Тарас Шевченка. 

  



23 

32. Економічне забезпечення  сталого розвитку АПК 

Ярмоленко Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Академії праці, 

соціальних відносин і туризму . 
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Секція 3. Соціальні та гуманітарні проблеми сучасної 

України 

Координатор  секції: Карагодіна Олена Геннадіївна, д.мед.н., 

професор, зав. кафедри соціальної роботи та практичної 

психології  

Юрженко Лілія Вікторівна, к. соціолог. н., доцент. доцент 

кафедри соціології та суспільних наук 

Голова секції: Співак Володимир Миколайович, д.політич.н., 

професор, зав. кафедри соціології та суспільних наук 

Семигіна Т.В. д.політ.н., професор, професор кафедри соціальної 

роботи та практичної психології 

Секретар секції: Самчук Олена Олександрівна, к. філос. н., 

доцент кафедри соціології та суспільних наук АПСВТ  

 

1. Соціально-гуманітарні проблеми сучасної України та 

шляхи їх вирішення 

Булавін Демид Геннадійович, аспірант кафедри соціології та 

суспільних наук АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Барматова Світлана Петрівна, доктор соціологічних наук, 

професор, директор Аналітичного центру досліджень суспільства. 

2. Впровадження сучасних інформаційних технологій 

управління у туристичному підприємстві 

Галич Каріна, студентка Національного університету харчових 

технологій. 
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3. Публичное администрирование как системное 

социальное явление 

Горпинич Ольга Валеріївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри 

соціології та гуманітарних дисциплін Державного університету 

телекомунікацій. 

4. Поняття «інформаційна безпека» в соціальному вимірі 

Горпинич Григорій Ігорович, аспірант кафедри соціології та 

суспільних наук АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Барматова Світлана Петрівна, доктор соціологічних наук, 

професор, директор Аналітичного центру досліджень суспільства. 

5. Соціогуманістичні  засади  державної 

регіональної політики в умовах  інтеграційних  процесів в 

Україні 

Драчук Юрій Захарович, д.е.н., професор, професор кафедри 

соціології та суспільних наук АПСВТ. 

6. Використання картографічних творів для розвитку 

образного мислення студентів туристичного фаху 

Донцов Олександр Олександрович, к.пед.н, доцент кафедри 

спеціальних туристичних дисциплін АПСВТ. 

7. Організаційно - технічне забезпечення анімаційних 

програм в туризмі 

Зарицька Дарія Миколаївна, студентка Національного університету 

харчових технологій. 

8. Європейський досвід проектування та зонування 

комплексів щоденної дитячої рекреації 

Казанцева Катерина Анатоліївна, асистент кафедри туристичних 

дисциплін АПСВТ. 
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9. Допомога внутрішньо переміщеним особам літнього 

віку: проекти і реалії 

Карагодіна Олена Геннадіївна, д.м.н, професор, завідувачка 

кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ. 

10. Рекреація як соціокультурна практика 

Килимистий Сергій Михайлович, викладач кафедри спеціальних 

туристичних дисциплін АПСВТ. 

11. Зайнятість молоді в сільскій місцевості: проблемита 

стратегічниі напрями їх вирішення 

Літвін Олена Геннадіївна, ст викладач кафедри спеціальних 

туристичних дисциплін АПСВТ. 

12. Співвідношення релігії з політикою у сучасному 

суспільстві 

Лукаш Іван Сергійович, аспірант кафедри соціології та суспільних 

наук АПСВТ. 

Науковий керівник: 

Горпинич Ольга Валеріївна, к.філос.н., доцент кафедри соціології та 

гуманітарних дисциплін Державного університету телекомунікацій. 

13. Насилля як засіб виховання в сучасних українських 

сім’ях 

Лютий Вадим Петрович, к.пед.н, доцент, доцент кафедри 

соціальної роботи та практичної психології АПСВТ. 

14. Культура безпеки – запорука успішного розвитку 

підприємства 

Лесюк Тетяна Петрівна, доцент кафедри соціології та суспільних 

наук АПСВТ. 

15. Україна в інформаційній війні виклики і можливості 

Пастушенко Сергій Григорович, к.т.н., доцент, доцент кафедри 
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соціології та суспільних наук АПСВТ. 

16. Соціальна відповідальність бізнесу у сфері трудових 

відносин: праксеологічний підхід  та проект – ISO 26000 

Піонт Віталій Анатолійович, студент відділення 

перепідготовки АПСВТ. 

17. Профспілки у соціально орієнтованих системах 

управління підприємствами: силова модель ключових 

компетенцій 

Рижий Анатолій Іванович, старший викладач кафедри соціології 

та суспільних наук АПСВТ. 

18. Постмодерні візії буття людини 

Самчук Роман Володимирович, кандидат філос.н., науковий 

співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. 

19. Роль релігійних організацій у вирішенні суспільних 

проблем 

Сапєлкіна Злата Петрівна, к.іст.н., доцент, доцент кафедри 

соціології та суспільних наук АПСВТ. 

20. Життя як виклик (на матеріалах польської філософії  

А. Ґжеґорчека)   

Самчук Олена Олександрівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри 

соціології та суспільних наук АПСВТ. 

21. Актуальні проблеми ринку праці в Україні 

Сидоренко Ірина Олексіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства та менеджменту АПСВТ. 

22. Державне регулювання туристичного ринку як 

важливий фактор стимулювання розвитку сфери туризму 

Сокол Тетяна Георгіївна,к.пед.н., завідувач кафедри спеціальних 

туристичних дисциплін АПСВТ. 
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23. Проблеми євроінтеграційного розвитку українського 

суспільства в сучасних умовах 

Співак Віктор Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач 

кафедри соціології та суспільних наук АПСВТ. 

24. Критерії та межі бідності та злиднів 

Філь Ганна Василівна, старший викладач кафедри соціології та 

суспільних наук АПСВТ. 

25. Європейські інваріанти екзистенціалізації 

християнської теології 

Шевченко Сергій Леонідович, к.філос.н., науковий співробітник 

Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. 

26. Освітні процеси в контексті соціокультурних 

трансформацій 

Щубелка Наталія Володимирівна, к.філос.н., доцент, доцент 

кафедри філософії, історії та політології Одеського національного 

економічного університету. 

27. Особливості еволюції сучасного соціокультурного 

світу 

Юрженко Лілія Вікторівна, к.соц.н., доцент, доцент кафедри 

соціології та суспільних наук АПСВТ. 
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Секція 4. Іноземні мови та інформаційно-

комунікаційні технології в соціально-економічному 

розвитку держави 

Координатор  секції: Тетерук Світлана Петрівна, к.пед.н., 

Доцент, доцент кафедри іноземних мов та інформаційно-

комунікаційних технологій 

Голова секції: Бондар Світлана Іванівна, к.пед.н., доцент, зав. 

кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних 

технологій 

Секретар секції: Дітковська Леся Анатоліївна, к.пед.н., доцент 

кафедри іноземних мов та інформаційно-комуні- 

каційних технологій 

 

1. Виховання мультикультурності майбутніх фахівців 

туризму засобами іноземних мов 

Бабушко Світлана Ростиславівна, к.філ.н., доцент, доцент 

кафедри української та іноземних мов, Національний університет 

фізичного виховання і спорту України. 

2. «Навчання читанню англійською мовою за 

порівнювальним принципом у фонематичних блоках слів» 

Барабаш Юлія Миколаївна, ст. викладач кафедри іноземних мов 

та інформаційно-комунікаційних технологій АПСВТ. 

3. Language of culture and culture of language in the process 

of foreign languages learning 

Бондар Світлана Іванівна, к.психол.н., доцент, завідувачка 

кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних 

технологій АПСВТ. 
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4. Метод проектів як складова комплексних технологій 

навчання фахової іноземної мови в немовних ВНЗ 

Бочарова Ірина Василівна, к.філол.н., доцент, доцент, к-ри 

іноземних мов  ф-ту маркетингу, Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. 

Червінська Лариса Михайлівна, старший викладач кафедри  

іноземних мов  факультету маркетингу, Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. 

5. Information and legal system LIGA:ZAKON in the 

enterprise 

Дітковська Леся Анатоліївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри 

іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій АПСВТ 

6. Використання сервісу Hangouts GOOGLE у 

дистанційному навчанні 

Коваленко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства та менеджменту, проректор з науково-

педагогічної роботи АПСВТ. 

Коваленко Андрій Сергійович, фахівець з управління проектами і 

програмами АПСВТ. 

7. Досвід впровадження модуля «Електронна комерція» у 

конфігурацію «Управління торгівлею» 

Козачук Олександр Володимирович, старший викладач кафедри 

іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій АПСВТ 

8. Запити студентоцентризму при викладанні англійської 

мови 

Лавриненко Тетяна Петрівна, старший викладач кафедри 

іноземних мов  факультету маркетингу, Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. 
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9. Наукове підґрунтя змістової моделі дистанційного 

навчання іноземних мов у вищах навчальних закладах (З 

ДОСВІДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ) 

Малінко Олена Григорівна, старший викладач кафедри  іноземних 

мов факультету маркетингу, Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана. 

10. Принцип толерантності та його значення під час 

вивчення іноземних мов 

Петровська Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри 

іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій 

АПСВТ. 

11. Психолого-педагогічні умови розвитку мотивації 

студентів при вивченні іноземної мови 

Тетерук Світлана Петрівна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри 

іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій АПСВТ 

12. Роль комунікативної компетенції з іноземної мови в 

сучасній інформаційній спільноті 

Федоренко Наталія Євгеніївна, викладач вищої категорії 

Київського технікуму готельного господарства. 
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