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Порядок роботи  
міжнародної науково-практичної  конференції   

«ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, 

ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ» 

 

 

21 листопада 2019 року 

 

Реєстрація учасників (ІІІ поверх, вул. Кирилівська, 164)  9:30 – 10:00 

Відкриття конференції (ІІІ пов., бібліотека) 10:00 – 10:10 

Привітання учасників конференції 10:10 – 10:20 

Пленарне засідання (ІІІ пов., бібліотека) 10:20 – 13:00 

Колективне фото 13:00 – 13:05 

Кава-брейк (ІІІ поверх) 13:10 – 14:00 

Секційні засідання: 14:00 – 16:00 

 

Секція 1. Публічне управління (ауд.106) 

Секція 2. Природокористування та охорона навколишнього середовища 

(ауд.206) 

Секція 3. Економіка та підприємництво (ауд.203) 

Секція 4. Розвиток фінансової системи в Україні (ауд.201) 

Секція 5. Регулювання обліково-аналітичних процесів в умовах 

євроінтеграції (ауд.202) 

Секція 6. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту (ауд.213) 

 

22 листопада 2019 року 

Круглий стіл (ІІІ пов., бібліотека) 9:30 – 11:30 

Підведення підсумків (ІІІ пов., бібліотека)  11:30 – 12:00 

Кава-брейк (ІІІ поверх) 12:00 – 13:00 

Роз’їзд учасників конференції 13:00 – 16:00 

 

Регламент: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 7 хв. 

Виступи в обговоренні – до 3 хв. 

Інформаційні повідомлення – до 2 хв. 
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ВІДКРИТТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ГОРНИК Володимир Гнатович, доктор наук з державного управління, 

доцент, директор навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

КАЗАРІН Володимир Павлович, доктор філологічних наук, професор, 

Заслужений працівник освіти України, в.о. ректора Таврійського 

національного університету ім. В.І. Вернадського. 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

МАЗУР Валерій Леонідович – доктор технічних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії наук України, екс-міністр промисловості 

України 

Тема доповіді: Невирішені наукові проблеми в питаннях розвитку науки та 

освіти 

 

БОДРОВ Володимир Григорович - доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки підприємництва Університету державної 

фіскальної служби України, заслужений діяч науки і техніки України 

Тема доповіді: Проблема соціально-економічної нерівності та можливі 

шляхи її вирішення в Україні 

 

ПАЩЕНКО Юрій Євгенович - доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки, підприємництва та природничих наук 

навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського.  

Тема доповіді: Приоритетные направления развития экономики Украины 

 

КОЧАРЯН Інна Сергіївна - доктор економічних наук, доцент, перший 

проректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення 

ім. І.К. Карпенка-Карого м. Київ, Україна 

Тема доповіді: Концепція макроекономічного планування та прогнозування 

в управлінні системою вищої освіти України 

 

ПАРУБЧАК Іван Орестович - доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Гжицького 
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Тема доповіді: Публічне управління в системі виховання студентської 

молоді у державній гуманітарній політиці в Україні 

 

КЕНДЮХОВ Олександр Володимириович - доктор економічних наук, 

професор, Віце-президент з питань інтеграції науки та бізнесу Українського 

національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) 

Тема доповіді: Чи можливе Українське економічне диво? Стратегічні 

акценти 

 

ХЛОБИСТОВ Євген Володимирович – доктор економічних наук, 

професор, доктор хабілітований з економіки Вищої Школи Економіки та 

Гуманітаристики, м. Бельсько-Бяла, Польща, професор кафедри екології 

факультету природничих наук НУ "Києво-Могилянська Академія" 

Тема доповіді: Сталий розвиток об’єднаних територіальних громад: 

перспективи, проблеми, перешкоди 

 

МОЛОДЦОВ Олександр Володимирович - доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу. 

Тема доповіді: Лібертаріанська держава в Україні: інституціонально-

ідеологічний аспект 

 

ВАСИЛЕВСЬКА Тетяна Едуардівна – доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної 

служби Національної академії державного управління при Президентові 

України 

Тема доповіді: Етичне лідерство в публічній службі: виклики для України 

 

БАКАЄВА Ірина Георгіївна - кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин ТНУ 

імені В. І. Вернадського 

Тема доповіді: Технологічна політика компаній 

 

ІВАНЕНКО Валентина Василівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 

Тема доповіді: Умови ефективного іноземного інвестування в економіку 

України 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

14:00 – 16:00 

 

СЕКЦІЯ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» 

(ауд.106) 

МОДЕРАТОР: КРАВЧЕНКО Сергій Олександрович, доктор наук з 

державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

СЕКРЕТАР: ІВАСЕНКО Оксана Сергіївна, інспектор з контролю за 

забезпеченням навчального процесу кафедри публічного управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського 

 

 

СЕКЦІЯ «ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 

(ауд.206) 

МОДЕРАТОР: ХЛОБИСТОВ Євген Володимирович, доктор економічних 

наук, професор, доктор хабілітований з економіки Вищої Школи Економіки 

та Гуманітаристики, м. Бельсько-Бяла, Польща, професор кафедри екології 

факультету природничих наук НУ "Києво-Могилянська Академія" 

СЕКРЕТАР: ШЕВЧЕНКО Євгенія Вікторівна, інспектор кафедри 

економіки, підприємництва та природничих наук Навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування ТНУ ім. 

В.І.Вернадського. 

 

 

СЕКЦІЯ «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО» 

(ауд.203) 

МОДЕРАТОР: БОЙЧЕНКО Еліна Борисівна, доктор економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук 

Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування ТНУ ім. В.І.Вернадського. 

СЕКРЕТАР: ЗІНЧЕНКО Василь Миколайович, старший викладач 

кафедри економіки, підприємництва та природничих наук Навчально-

наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ ім. 

В.І.Вернадського. 
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СЕКЦІЯ «РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ» 

(ауд.201) 

МОДЕРАТОР: ПУТІНЦЕВ Анатолій Васильович, кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри фінанси та облік Навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування ТНУ ім. В.І. 

Вернадського. 

СЕКРЕТАР: БОЙКО Алла Петрівна, інспектор кафедри фінанси та облік 

Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

 

 

СЕКЦІЯ «РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ» 

(ауд.202) 

МОДЕРАТОР: ЛАДОНЬКО Людмила Степанівна, доктор економічних 

наук, доцент, професор кафедри фінанси та облік Навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування ТНУ ім. В.І. 

Вернадського. 

СЕКРЕТАР: Стрибуль Оксана Вікторівна, старший викладач кафедри 

фінанси та облік Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

 

 

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ» 

(ауд.213) 

МОДЕРАТОР: БЕЗУС Павло Іванович, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних 

відносин Навчально-наукового інституту управління, економіки та 

природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

СЕКРЕТАР: ДЕМЕНСЬКА Катерина Сергіївна, старший викладач 

кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин Навчально-

наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ ім. 

В.І. Вернадського. 
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