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АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДОСИН І ТУРИЗМУ 

03680, м. Київ, Кільцева дорога, 3а 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ РОБОТИ  
Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ)  

у першому кварталі 2019 р.  
(квітень-червень 2019 р.) 

 
 

НАУКОВІ ЗАХОДИ 

 
Науково-практична конференція «Актуальні питання туризмології                                   

та туристичної практики» 

18 квітня 2019 року в Академії відбулась 
науково-практична конференція «Актуальні 
питання туризмології та туристичної практики», 
присвячена 25-річчю Інституту туризму Федерації 
профспілок України. 

Участь у науковому заході взяли 
представники туристичних організацій, науковці, 
учасники громадських організацій, викладачі, 
аспіранти і студенти ЗВО туристичного 
спрямування, всі хто цікавиться питаннями 
розвитку туризму,туристичної науки та освіти в 
Україні. 

 

Збірник матеріалів конференції доступний тут:  
https://www.socosvita.kiev.ua/conference_18_04_19 

 

           *** 
Конференція молодих науковців «Забезпечення сталого розвитку в умовах 

глобалізаційних трансформацій» 
25 травня 2019 року в Академії відбулась ІІ конференція молодих науковців 

«Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій». До участі 
запрошуються аспіранти, студенти, науковці віком до 35-років. 

Напрями роботи конференції: 1) Правові аспекти забезпечення сталого розвитку 
та побудови демократичної держави. 2) Економічна складова забезпечення сталого 
розвитку. 3) Роль соціальної роботи у забезпеченні сталого розвитку. Соціальна 
складова суспільного поступу. 

Збірник матеріалів конференції доступний тут: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2224 

https://www.socosvita.kiev.ua/conference_18_04_19
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2224
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Науково-практична конференція «Історія, 
сучасний стан та перспективи 
профспілкового руху у світі» 

5 червня 2019 р. на базі Академії праці, 
соціальних відносин і туризму відбулася ІІ 
Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Історія, сучасний стан та перспективи 
профспілкового руху у світі». 

У заході взяли участь науковці, голови профкомів, профспілковий актив, 
викладачі, студенти. Співорганізаторами 
заходу виступили: Академія праці, 
соціальних відносин і туризму, професійна 
спілка працівників радіоелектроніки та 
машинобудування України, професійна 
спілка працівників будівництва і 
промисловості будівельних матеріалів 
України, Рада директорів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації м.Києва, Всеукраїнське 
методичне об’єднання голів студентських 
профкомів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
 
Інформація про захід тут:  https://www.socosvita.kiev.ua/node/2259  
 

* * * 
Науково-практична конференція 

«Фінансовий сектор 
Європейського Союзу та 

сталий розвиток: 
європейський досвід, 

стратегічні орієнтири для 
України» 

6 червня 2019 р. в Академії 
відбулась науково-практична конференція «Фінансовий сектор Європейського Союзу та 
сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України». Конференція 
проводилась у рамках проекту Модуль Жан Моне «Фінансовий сектор Європейського 
союзу як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи 
мережевої економіки» грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+». 

Конференція стала платформою для обміну досвідом, новими ідеями та 
результатами наукових досліджень, що розкривають різні аспекти функціонування 
фінансового сектора ЄС та України та їх впливу на сталий розвиток. У заході взяли 
участь  представники закладів вищої освіти, дослідники, аспіранти, представники 
органів влади, професійних груп, громадянського суспільства, чиї дослідження чи 
інтереси зосереджені на взаємозв'язку між фінансовим сектором та сталим розвитком. 

Матеріали конференції тут:  https://www.socosvita.kiev.ua/conference_06_06_19 

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2259
https://www.socosvita.kiev.ua/node/1874
https://www.socosvita.kiev.ua/node/1874
https://www.socosvita.kiev.ua/node/1874
https://www.socosvita.kiev.ua/conference_06_06_19


3 

* * * 
Науково-практична конференція «Ринок освітніх послуг: виклики сучасності» 

 
11 червня 2019 р. в Академії праці, 
соціальних відносин і туризму проведена 
науково-практична конференція «Ринок 
освітніх послуг: виклики сучасності». 
У заході взяли участь науковці, 
профспілковий актив, викладачі різних 
навчальних закладів, аспіранти, 
студенти.  
Тематика доповідей пленарного 
засідання охопила комплекс проблем, 
пов’язаних із розвитком ринку освітніх 
послуг у сучасних умовах. 
На конференції працювала секція «Сучасна трансформація ринку освітніх послуг», на 
який піднімалися питання освіти у середній школі, проведення просвітницької 
діяльності в контексті правого виховання студентської молоді, здійснення дистанційної 
форми навчання та організації рекламної діяльності ЗВО. 

Під час конференції відбулось засідання круглого столу «Kомунікація у 
мережевому суспільстві: роль іноземних мов на ринку освіти». 

Матеріали конференції тут:  https://www.socosvita.kiev.ua/node/2263 

 
 
 

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ АПСВТ У МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ 

 
У журналах, що індексуються Scopus та/або Web of Science 

 
Муляр Г., Ховпун О.Авторські права та твори мистецтва в 
інформаційно-мережевому просторі сучасності // Вісник 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
2019. 2019. №. 1. C.13-17 (Web of Science, ECI)  
 
Стаття представляє результати комплексного дослідження проблем 
здійснення авторських прав на твори мистецтва в цифровому 
соціокультурному просторі,  механізму суспільного й правового 
захисту об'єктів авторського права в мережі Інтернет 
Повний текст статті доступний тут:  
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/166900 

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2263
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/166900
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У міжнародних виданнях, що не індексуються Scopus або Web of Science  
 
 

Tkachenko Y., Huliaieva L. Pollutions - Social 
Responsibility and Green Banks as a Driver for Sustainable 
Development in Ukraine, on the Example of Privatbank // 
Pro-ecological Restructuring of Companies: Case Studies / 
Ed. by Gąsior, A. London: Ubiquity Press, 2019. P. 159-169. 
 

Розділ у колективній монографії розглядає екологічні 
ініціативи та про-екологічну поведінку банків на прикладі 
Приватбанку.  
  
Повний текст матеріалу доступний тут: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctvggx1wj.18?refreqid=excelsior%3
A123bac614485a909e2caf80f57a78966&seq=1#metadata_info_ta
b_contents 
 

* * * 
Завидняк В.І. Значение судебного прецедента для 
заполнения пробелов в уголовном судопроизводстве 
Украины // LEGEA ŞI VIAŢA. 2019. № 5/2 (329). С. 74–78. 
 
У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених досліджено 
теоретичні підходи до тлумачення поняття «прогалини в праві». 
Розглядаються доктринальні підходи, за допомогою яких 
класифіковані за видами прогалини в законодавстві і праві. 

 
Повний текст статті доступний тут: 

http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2019/5-2/17.pdf 
 

* * * 
Завидняк В.І. Організація судового прецеденту в 
кримінальному судочинстві України // Jurnalul juridic 
national: teorie şi practică. № 2019. № 2-2 (36). С. 120–
123. 
 

У статті аналізуються аргументи за і проти введення в 
нормативну площину кримінального процесуального права 
судового прецеденту. Особливу увагу приділено 
розробленню наукового обґрунтування  рекомендацій щодо 
вдосконалення регулювання кримінальних правових 
відносин і кримінального процесуального законодавства 

Повний текст статті доступний тут: 
http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/2/part_2/27.pdf 

https://www.jstor.org/stable/j.ctvggx1wj.18?refreqid=excelsior%3A123bac614485a909e2caf80f57a78966&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/j.ctvggx1wj.18?refreqid=excelsior%3A123bac614485a909e2caf80f57a78966&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/j.ctvggx1wj.18?refreqid=excelsior%3A123bac614485a909e2caf80f57a78966&seq=1#metadata_info_tab_contents
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2019/5-2/17.pdf
http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/2/part_2/27.pdf
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ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ 
 

У червні 2019 р. оприлюднено Вісник АПСВТ № 2-2019.  
Це тематичний випуск з права, особливе місце на його сторінках 
відведено науковим публікаціям аспірантів АПСВТ. 

Стаття Василя Шімона присвячена сутності та специфіки 
фінансово-правового примусу у сфері державної митної справи. 
Про митний спір як предмета адміністративного судочинства 
йдеться у статті Марини Толстолуцької. Сучасний стан 
реалізації захисної функції в податковому праві України є 
предметом статті Ірини Березенко. 

Питання класифікації фіктивної діяльності суб’єктів 
господарювання представлено у статті Лариси Лазебник та 
Анастасії Оніщик. У публікації виділено різні форми та види 

фіктивної діяльності суб’єктів господарювання. 
Характерні риси об’єднаної територіальної громади висвітлено у статті Сергія 

Потапенка. Автором обґрунтовано доцільність конституційного визнання за 
територіальними громадами в Україні статусу юридичної особи, наведено пропозиції 
щодо внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

У статті Галини Муляр та Олексія Ховпуна розглянуто питання створення в 
Україні нових антикорупційних органів та налагодження співпраці між ними під час 
розслідування кримінальних правопорушень корупційного спрямування. 

На особливостях реалізації передбаченої українським законодавством реформи 
первинної медичної допомоги в Україні акцентується увага у статті Тетяни Семигіної, 
Тетяни Степурко та Вікторії Тимошевської. У публікації Ірини Мажак розглянуто 
проблему нерівності у здоров’ї, зокрема: “Хто є найбільш вразливим серед населення 
працездатного віку в Україні?”. 

 
Вільний доступ до всіх матеріалів випуску:  

https://www.socosvita.kiev.ua/Visnyk_2_2019  
 

*** 
Триває прийом рукописів до тематичних випусків АПСВТ з права, економіки та 

із соціальної роботи. 
 

Вимоги до рукописів та умови публікації тут: 
https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin/rules   

 
Детальні рекомендації авторам рукописів містяться тут: 

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2_2019-102-107.pdf 
 

 
 
 
 

Інформаційний бюлетень підготувала  
Тетяна Семигіна, проректор  наукової роботи АПСВТ, докт. політ. наук  

Semigina.tv@socosvita.kiev.ua  

https://www.socosvita.kiev.ua/Visnyk_2_2019
https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin/rules
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2_2019-102-107.pdf
mailto:Semigina.tv@socosvita.kiev.ua

