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Секція 1. Проблеми й тенденції розвитку освіти 
і науки в умовах модернізації 
українського суспільства 

 
ауд. 422 
 

Голова секції – Бондар Світлана Іванівна, канд. психол. наук, 
доцент 

Координатор – Тетерук Світлана Петрівна, канд. психол. наук, 
доцент 

Секретар –  Дітковська Леся Анатоліївна, канд. педаг. наук, доцент  
 
Корпоративні університети – сучасний засіб навчання пер-
соналу 

Бабушко Світлана Ростиславівна, канд. філол. наук, доцент 
кафедри української та англійської мов Національного універси-
тету внутрішніх справ України  

Іншомовна освіта в сучасній парадигмі формування со-
ціальної адаптованості та конкурентоспроможності молоді  

Бондар Світлана Іванівна, канд. психол. наук, зав кафедри 
іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій 
АПСВТ  

Необхідність створення новітніх програм з іноземної мови 
за професійним спрямуванням в економічному ВНЗ у світлі 
вимог нового закону про вищу освіту 

Бочарова Ірина Василівна, канд. філол. наук, доцент кафедри 
іноземних мов,  
Червінська Лариса Михайлівна, ст. викл. кафедри іноземних мов  
Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана  

Професійна компетентність майбутнього вчителя геогра-
фії – умова модернізації сучасної освіти 

Браславська Оксана Володимирівна, докт. педаг. наук, профе-
сор, завідувач кафедри географії та методики її навчання 
Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини 

Неперервність як принцип реформування сучасної системи 
освіти України 

Демченко Наталія Михайлівна, канд. педаг. наук, доцент ка-
федри педагогіки Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя  
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Інформаційно-комунікаційні технології у практиці 
післядипломної освіти соціальних працівників 

Дітковська Леся Анатоліївна, канд. пед. наук, доцент кафедри 
іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій 
АПСВТ  

Особенности инновационного развития высшей школы 
Исайчикова Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент, зав. 
кафедры маркетинга и логистики Гомельского филиала 
Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО»  

Автоматизація оперативного обліку на базі програмного 
продукта 1С УТ 3 

Козачук Олександр Володимирович, ст. викладач кафедри 
іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій 
АПСВТ  

Формування професійних компетенцій студентів  
економічних спеціальностей при вивченні іноземної мови  

Лавриненко Тетяна Петрівна, ст. викладач кафедри іноземних 
мов ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 

Напрямки модернізації української туристичної освіти 
Любіцева Ольга Олександрівна, докт. географ. наук, професор, 
зав. кафедри  країнознавства та туризму Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Використання лінгвосоціокультурного потенціалу англійсь-
кої туристичної термінології у процесі навчання майбутніх 
фахівців сфери туризму 

Рекун Наталія Михайлівна, канд. пед. наук, доцент кафедри 
іноземних мов та інформаційно-комунікативних технологій, 
АПСВТ  

Проектний метод як один із способів підвищення мотивації 
та активізації діяльності студентів на заняттях з іноземної 
мови 

Тетерук Світлана Петрівна, канд. психол. наук, доцент 
кафедри іноземних мов та  інформаційно-комунікаційних 
технологій АПСВТ  

Навчання іноземної мови професійного спрямування 
студентів українських вузів у форматі вимог Асоціації з ЄС 

Федоренко Наталія Євгенівна, викладач кафедри перекладу та 
іноземних мов Київського університету туризму, економіки і 
права  
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Секція 2. Економічні аспекти розвитку 
суспільства у контексті асоціації з ЄС 

 

 

ауд. 425 
Голова секції – Якуба Катерина Іллівна, докт. екон. наук, професор  
 
Секретар – Ярмоленко Юлія Олександрівна, канд. екон. наук, доцент  
 
Критерии эффективности социально-экономической 
политики современного государства 

Калашников Алексей Николаевич, ст. преподаватель Гомельс-
кого филиала Учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

Соціально-економічне становище України на порозі євро-
інтеграції 

Соколюк Катерина Юріївна, аспірантка, асистент кафедри 
маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економіч-
ного інституту КНТЕУ 

Сучасні тенденції розвитку фінансового сектора країн ЄС 
Гуляєва Людмила Петрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри 
фінансів та маркетингу АПСВТ 

Концесія: світовий досвід та особливості застосування в 
Україні 

Ткаченко Яніна Станіславівна, канд. екон. наук, доцент 
кафедри фінансів та маркетингу АПСВТ 

Сучасні тенденції оподаткування діяльності підприємств в 
Україні 

Бойко Євгенія Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри 
фінансів та маркетингу АПСВТ 

Вплив змін оподаткування на розвиток економіки України 
Харкянен Людмила Василівна, канд. екон. наук, доцент кафедри 
економіки підприємства та менеджменту  
Лобова Анастасія Олександрівна, студентка І курсу ЕП АПСВТ 

Економічна аксіологія цивілізаційного вибору українського 
суспільства 

Лавриненко Володимир Миколайович, канд. екон. наук, доцент, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Bадимa Гетьмана» 

Корпоративна культура та її роль у модернізації суспільства 
Федорова Анастасія Сергіївна, аспірантка АПСВТ 
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Управління знаннями на вітчизняних підприємствах 
Шолудченко Сергій Васильович, канд. екон. наук, доцент 
кафедри фінансів та маркетингу АПСВТ 

Резерви підвищення доходної частини місцевих бюджетів 
Туголуков Сергій Васильович канд. екон. наук, доцент кафедри 
фінансів та маркетингу АПСВТ 

Соціально-економічна та екологічна сутність родючості 
ґрунтів 

Корчинська Олена Антонівна, канд. екон. наук, доцент кафедри 
фінансів та маркетингу АПСВТ 

Маркетингове дослідження клієнтів комерційного банку 
Веселова Марина Юріївна, аспірант кафедри економічної теорії 
та економіки підприємства АПСВТ. Науковий керівник: канд. 
екон. наук, доцент Корчинська О.А. 

Проблеми курортно-рекреаційної сфери в Україні 
Сидоренко Ірина Олексіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри 
економіки підприємства та менеджменту АПСВТ 

Характеристика моделей соціально-орієнтованих економік 
Чорнодід Ігор Степанович, канд. екон. наук, доцент кафедри 
фінансів та маркетингу 

Демографічний аспект модернізації українського 
суспільства в сучасних умовах 

Якуба Катерина Іллівна, докт. екон. наук, професор, зав. ка-
федри фінансів та маркетингу АПСВТ 

Ресурсний потенціал українського туризму в контексті 
виходу на європейський туристичний ринок 

Сокол Тетяна Георгіївна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри 
спеціальних дисциплін,  
Чеченя Ольга Вікторівна, канд. географ. наук, доцент кафедри 
спеціальних дисциплін АПСВТ 

Безробіття в Україні: соціальні та економічні наслідки 
Жук Оксана Іванівна, ст. викладач кафедри фінансів та 
маркетингу  

Інноваційний розвиток підприємств – запорука модернізації 
українського суспільства 

Карпенко Наталія Володимирівна, канд. екон. наук, доцент ка-
федри економіки підприємства та менеджменту АПСВТ 

Проблеми інноваційного розвитку аграрної сфери України в 
контексті європейського розвитку 

Баб’як В.М., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки під-
приємства та менеджменту АПСВТ 
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Готельне господарство м. Києва як невідкладна складова 
світової індустрії гостинності 

Турло Наталія Платонівна, канд. екон. наук, доцент  
Мархонос Світлана Миколаївна, канд. географ. наук, доцент 
кафедри економіки підприємства та менеджменту АПСВТ 

Економічні аспекти розвитку суспільства 
Набоян Марія Тамівна, студентка ІІІ курсу юридичного факуль-
тету Київського національного економічного університету 
ім. Гетьмана. Науковий керівник: докт. екон. наук, професор 
Драчук Ю.З. 

Інвестиції у розвиток аграрно-промислового виробництва – 
чинник соціальної стабільності українського суспільства 

Коденська Марія Юхимівна, докт. екон. наук, професор, зав. 
кафедри економіки підприємства та менеджменту АПСВТ 

Процеси реформування соціального захисту в Україні 
Нога Ірина Олександрівна, ст. викладач кафедри фінансів та 
маркетингу 

Суперечності системи перерозподілу доходів: ілюзія 
соціальної справедливості 

Нестеренко Олена Петрівна, канд. екон. наук, доцент, докто-
рант Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
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СЕКЦІЯ 3. Європейський вибір України як 
умова успішної соціальної трансформації  

 
 
 

ауд. 317 
 

Голова секції – Співак Віктор Миколайович, докт. політ. наук, 
професор  

Координатор – Юрженко Ліля Вікторівна, канд. соціол. наук, доцент 
Секретар – Самчук Олена Олександрівна, канд. філос. наук, доцент 
 
Соціальна відповідальність як суспільно-ціннісна засада 
забезпечення людського розвитку України в умовах 
євроінтеграційних змін 

Панькова Оксана Володимирівна, канд. соціол. наук, старший 
науковий співробітник Інституту соціальної та політичної 
психології, 
Панькова Анна Дмитрівна, аспірант Інституту економіки 
промисловості НАН України  

Природа інноваційних соціальних процесів 
Юрженко Ліля Вікторівна, канд. соціол. наук, доцент кафедри 
соціології та суспільних наук АПСВТ 

Риторичні засади діяльності профспілкового лідера 
Самчук Олена Олександрівна, канд. філос. наук, доцент 
кафедри соціології та суспільних наук АПСВТ 

Міжнаціональні відносини України в умовах трансформації 
суспільства 

Галагуз Ірина Вікторівна, канд. істор. наук, доцент, кафедри 
соціології та суспільних наук АПСВТ 

Аналіз впливу інформаційної війни на свідомість населення  
Пастушенко Сергій Григорович, канд. техн. наук, доцент 
кафедри соціології та суспільних наук АПСВТ 

Громадянська непокора та громадянське суспільство 
Горпинич Ольга Валеріївна, канд. філос. наук, доцент кафедри 
соціології та суспільних наук АПСВТ 

Проблеми адаптації міжнародних стандартів з охорони 
праці в Україні 

Лесюк Тетяна Петрівна, старший викладач кафедри  соціології 
та суспільних наук АПСВТ 
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Необхідність у продовженні інноваційних стратегій 
побудови ефективного профспілкового лідерства у 
контексті євроінтеграції  

Філь Ганна Василівна, ст. викладач кафедри соціології та 
суспільних наук АПСВТ 

Європейський стандарт соціальної відповідальності як 
показник розвитку українського суспільства 

Булавін Демид Геннадійович, аспірант АПСВТ 
Реформування профспілок у громадянському суспільстві: 
інституціональна модель  

Рижий Анатолій Іванович, старший викладач кафедри 
соціології та суспільних наук АПСВТ 

Пріоритети соціальної політики України з урахуванням 
сучасного внутрішнього стану економіки 

Драчук Юрій Захарович, докт. екон. наук, професор кафедри 
соціології та суспільних наук АПСВТ 

Психологічна зрілість сучасної молоді в умовах системних 
змін суспільства 

Балецька Людмила Миколаївна, канд. психол. наук, доцент ка-
федри туристичної інфраструктури та сервісу Ужгородського 
національного університету 

Побудова системи світової гуманітарної допомоги Україні 
на сучасному етапі 

Швець Андрій Васильович, ст. викладач кафедри  соціології та 
суспільних наук АПСВТ 



Київ, АПСВТ, 2–3 квітня, 2015 р. 11 

 

СЕКЦІЯ 4. Проблеми конвергенції вітчизняного 
законодавства до права ЄС  

 
 
ауд. 525 
Керівники секції: Шамрай Василь Олександрович, доктор наук з 

державного управління, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України 
Демський Едуард Францович, канд. юрид. наук, 
професор  

 

Координатор – Журавель Ярослав Володимирович, канд. юрид. наук, 
доцент 

 

Секретар – Пружанська Тетяна Петрівна, старший викладач  
 
Институциональный баланс в ЕС. Методы принятия решений 

Бенюк Валентин Анастасиевич, доктор полит. наук, ректор 
Института Международных Отношений Молдовы 

 

Реформування національного законодавства України про 
адвокатуру відповідно до стандартів ЄС 

Андрусів Валерій Григорович, канд. юрид. наук, доцент кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ 

 

Проблемні питання безпеки туризму 
Алоян Рустам Темурі, аспірант кафедри адміністративного, 
фінансового та господарського права АПСВТ. Науковий 
керівник: канд. юрид. наук, доцент Тітов М.М. 

 

Система та загальні засади функціонування  органів 
виконавчої  влади в країнах Європейського Союзу 

Власишена Наталія Олександрівна, здобувач кафедри адміні-
стративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 
Науковий керівник: канд. юрид. наук, доцент Шатило В. А. 

 

Конституційно-правові аспекти надання адміністративних 
послуг 

Власов Андрій Олександрович, ст. викладач кафедри адміні-
стративного, фінансового та господарського права АПСВТ 
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Специфика государственного регулирования финансового 
рынка в Беларуси  и в Украине: их особенности в связи с 
различными векторами интеграции 

Гладкая Екатерина Васильевна, администратор кафедры 
адвокатуры 
Конаневич Юрий Григорьевич, ст. преподаватель кафедры 
адвокатуры Учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

 

Національне антикорупційне бюро як суб’єкт протидії ко-
рупції в Україні 

Данченко Роман Олегович, аспірант кафедри адміністративного, 
фінансового та господарського права АПСВТ. Науковий керівник 
канд. наук з держ. управ. доцент Мельник О. М. 

 

Гуманізація відповідальності у сфері господарювання 
Демський Едуард Францович, канд. юрид. наук, професор  
Шамрай Василь Олександрович, докт. наук з держ. управ., про-
фесор (кафедра адміністративного, фінансового та госпо-
дарського права АПСВТ) 

 

Військова поліція – потреба часу 
Шамрай Василь Олександрович, докт. наук з держ. управ., 
професор кафедри адміністративного, фінансового та 
господарського права АПСВТ, 
Шамрай Олександр Васильович, магістр юридичного факуль-
тету Університету економіки та права «КРОК»  

 

Про питання щодо суб’єктів адміністративної відповідаль-
ності у сфер господарювання 

Демський Олександр Сергійович, аспірант кафедри адміністра-
тивного, фінансового та господарського права, АПСВТ. Науковий 
керівник: докт. наук з держ. управ, професор Шамрай В.О. 

 

Межі застосування рішень Європейського суду справедли-
вості адміністративними судами в Україні 

Діордіца Ігор Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ 

 

Реформа інституту делегування повноважень в контексті 
децентралізації державного управління 

Дячук Василь Васильович, аспірант кафедри адміністратив-
ного, фінансового та господарського права, АПСВТ. Науковий 
керівник: канд. юрид. наук, доцент Журавель Я.В. 
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Сучасний стан наукових розробок проблематики право-
творчості органів місцевого самоврядування 

Журавель Ярослав Володимирович, канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедри адміністративного, фінансового та госпо-
дарського права АПСВТ 

 

Можливі шляхи запровадження судового прецеденту на 
основі поєднання практики втіленої у законодавстві 
іноземних держав 

Завидняк Володимир Іванович, канд. юрид. наук, доцент кафед-
ри кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ 

 

Проблеми і перспективи розвитку благодійності в Українсь-
кому суспільстві 

Завидняк Ірина Олександрівна, аспірант кафедри управління, адміні-
стративного права і процесу та адміністративної діяльності На-
ціонального університету державної податкової служби України 

 

Конвергенция действующего законодательства естествен-
ными и неотчуждаемыми правами и свободами человека 

Ковальчук Ольга Николаевна, ст. преподаватель Гомельского 
филиала Международного университета «МИТСО»  

 

Особенности построения двусторонней внешнеэкономи-
ческой политики Республики Беларусь и Украины в 
современных условиях 

Конаневич Юрий Григорьевич, ст. преподаватель кафедры 
адвокатуры Учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО»  

 

Державне управління публічною інформацією з обмеженим 
доступом 

Коротушак Андрій Іванович, здобувач Науково-дослідного 
інституту  Державної прикордонної служби України. Науковий 
керівник: докт. наук з держ. управ, професор Шамрай В.О. 

Проблеми правового режиму земель лісогосподарського 
призначення 

Корнєєв Антон Юрійович, аспірант кафедри адміністратив-
ного, фінансового та господарського права АПСВТ 

Суб’єкти публічно-правових відносин у світлі асоціації 
України з Європейським Союзом 

Кохан Андрій Сергійович, здобувач кафедри адміністративного, 
фінансового та господарського права АПСВТ. Науковий 
керівник: докт. юрид. наук, професор Бевзенко В.М. 
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Проблеми адаптації вітчизняного законодавства про 
комерційну таємницю до стандартів ЄС 

Кравченко Олександр Миколайович, аспірант кафедри еконо-
мічної теорії та економіки підприємства АПСВТ 
Науковий керівник: канд. юрид. наук, доцент Ткачук Т.Ю.  

Захист прав боржника у правовідносинах забезпечених 
порукою 

Крегул Іван Іванович, аспірант кафедри адміністративного, фі-
нансового та господарського права АПСВТ. Науковий керів-
ник: докт. наук з держ. управ, професор Шамрай В.О. 

Основні напрями порівняльно-історичних досліджень 
вітчизняного та західноєвропейського права періоду 
Середньовіччя 

Кудін Сергій Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри 
теорії, історії держави і права та конституційно-правових 
дисциплін АПСВТ 

 

Перспективи модернізації професійної підготовки конку-
рентоздатних правників 

Лановенко Ігор Ігорович, канд. юрид. наук, доцент кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ 

 

Проблеми конвергенції вітчизняного законодавства у сфері 
судового оскарження неналежної якості надання адміністра-
тивних послуг до права ЄС 

Литвин Михайло Олександрович, магістр юридичного факульте-
ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка  

 

Депутатський імунітет – проблеми та перспективи 
Майданник Олена Олексіївна, доктор юрид. наук, професор, зав. 
кафедри теорії, історії держави і права та конституційно-
правових дисциплін АПСВТ 

 

Проблемні питання використання поліграфа у право-
охоронній діяльності України 

Мотлях Олександр Іванович, доктор юрид. наук, професор 
кафедри кримінально-правових дисциплін Науково-навчального 
інституту права та психології НАВС  

 

Розвиток самоврядування міст у Київській Русі 
Настюк Андрій Анатолійович, старший викладач кафедри 
теорії, історії держави і права та конституційно-правових 
дисциплін АПСВТ 
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Окремі напрями розвитку волонтерської діяльності в Україні 
Ольховський Максим Анатолійович, аспірант кафедри адміні-
стративного, фінансового та господарського права АПСВТ. 
Науковий керівник: докт. наук з держ. управ, професор 
Шамрай В.О. 

До питання: Податковий компроміс як варіант податкової 
амністії 

Палій Олексій Леонідович, аспірант кафедри адміністра-
тивного, фінансового та господарського права АПСВТ. Науко-
вий керівник: канд. юрид. наук, доцент Шатило В. А. 

Європейські форми сімейного виховання та утримання 
дітей-сиріт в Україні 

Римаренко Ігор Васильович, ст. викладач кафедри адміністра-
тивного, фінансового та господарського права АПСВТ 

Правові питання охорони земель України в сучасних євро-
пейських інтеграційних процесах державно-правових явищ 

Родік Оксана Олегівна, аспірант кафедри адміністративного, 
фінансового та господарського права АПСВТ. Науковий 
керівник: докт. юрид. наук, професор Носік В. В. 

 

Питання адаптації  правового регулювання функціонування 
дендрологічних парків у процесі європейської інтеграції 
України 

Родік Тетяна Петрівна, аспірант кафедри адміністративного, 
фінансового та господарського права АПСВТ. Науковий 
керівник: докт. наук з держ. управ, професор Шамрай В.О. 

 

Особливості кваліфікації диверсії та її відмінність від 
тероризму 

Тітов Микола Микитович, канд. юрид. наук, доцент, професор 
кафедри кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ 

 

До питання про адміністративно-правове регулювання 
діяльності державних підприємств: сучасний стан та 
тенденції розвитку 

Турчин Юрій Богданович, аспірант кафедри адміністратив-
ного, фінансового та господарського права АПСВТ. Науковий 
керівник: докт. наук з держ. управ, професор Шамрай В.О. 

 



Міжнародна науково-практична конференція 16 

СЕКЦІЯ 5. Соціальна робота в умовах 
модернізації суспільства 

ауд. 318 
 

Голова секції – Карагодіна Олена Геннадіївна, докт. мед. наук, 
професор 

Секретар – Лукіянчук Алла Миколаївна, канд. психол. наук, доцент  
 
 

Effective pro-family policy as a challenge for demographic 
decline in the EU countries 

Arkadiusz Durasiewicz, Ph.D., Dean of Warsaw Department of Social 
Sciences, Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw 

 

Європейські моделі дистанційного підготовки соціальних 
працівників: уроки для України 

Cемигіна Тетяна Валеріївна, докт. політ. наук, професор 
кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ 

Нові виклики у захисті прав дитини у зв’язку з розвитком 
секс-туризму у світі 

Швед Ольга Володимирівна, канд. соціол. наук, старший викла-
дач кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ 

IТ-технологии в социальной адаптации пенсионеров 
Потапенок Ирина Геннадьевна, ст. преподаватель Гомельс-
кого филиала Учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

Соціальне кіно як інноваційна практика у соціальній роботі  
Мурадханян Марія Гургенівна, студентка ІІ курсу магістратури 
відділення «Соціальна робота» факультету психології 
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 

Психологічна допомога тимчасово переміщеним особам у 
контексті завдань соціальної роботи 

Карагодіна Олена Геннадіївна, докт. мед. наук, професор, зав. 
кафедри, кафедри соціальної роботи та практичної психології 
АПСВТ 

Проблеми та перспективи становлення концепції 
професійного волонтерства 

Байдарова Ольга Олегівна, канд. психол. наук, доцент кафедри 
соціальної роботи таа практичної психології АПСВТ 

 

Проблеми формування образу «Я-професійне» за умов 
трансформації суспільства 

Лукіянчук Алла Миколаївна, канд. психол. наук, доцент кафедри 
соціальної роботи та практичної психології АПСВТ 


