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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова оргкомітету: 

Базилевич Віктор Дмитрович – д.е.н., професор, член-кореспондент 

НАН України, декан економічного факультету, завідувач кафедри економічної 

теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
 

Члени оргкомітету: 

Ігнатюк Анжела Іванівна – д.е.н., професор кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, заступник декана економічного факультету з наукової роботи. 

Гайдай Тетяна Вікторівна – д.е.н., доцент кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Маслов Анатолій Олександрович – д.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Гражевська Надія Іванівна – д.е.н., професор кафедри економічної 

теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Осецький Валерій Леонідович – д.е.н., професор кафедри економічної 

теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Слухай Сергій Васильович – д.е.н., професор кафедри економічної 

теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Уве Хеттлер – доктор філософії, професор, начальник Управління 

міжнародних зв’язків Університету прикладних наук м. Шмалькальден. 

Аткочунієнє Зенона Она – д.е.н., професор, директор Інституту 

інформації та комунікації, Вільнюський університет. 

Конурбаєва Жадира Тусупканівна – к.е.н., доцент, член-кореспондент 

Міжнародної академії інформатизації, Східно-Казахстанський державний 

технічний університет імені Д. Серикбаєва. 

Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Трохименко Вікторія Іванівна – к.е.н., асистент кафедри економічної 

теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
 

Секретар оргкомітету:  

Кирильчук Ольга Валеріївна – к.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
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РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

15 жовтня 2015 р. 
 

Час Назва заходу Місце  
проведення 

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників 

конференції 
Фойє 

факультету 

10.00 – 12.00 Пленарне засідання Ауд. 101 

12.00 – 12.30 Кава-брейк Кафе 
факультету 

12.30 – 14.00 Пленарне засідання Ауд. 101 

14.00 – 15.00 Обід  

15.00 – 17.00 Пленарне засідання Ауд. 101 

 
16 жовтня 2015 р. 

 

9.00 – 12.00                      Робота секцій 

СЕКЦІЯ 1.  

Філософсько-методологічні проблеми економічної теорії у 

вимірі історії та сучасності  

Ауд. 101 

СЕКЦІЯ 2.  

Стратегії та моделі макроекономічного розвитку 
Ауд. 203 

СЕКЦІЯ 3.  

Фірми і ринки: функціонування та ефективність 
Ауд. 704 

Студентська конференція Ауд. 603                             

12.00 – 12.30 Кава-брейк Кафе  
факультету 

12.30 – 14.00 

 

   Робота секцій 

СЕКЦІЯ 4.  

Інформаційно-знаннєва та мережева економіка  
Ауд. 101 

СЕКЦІЯ 5.  

Структура та вектор інституційних змін 
Ауд. 203 

СЕКЦІЯ 6.  

Економічна політика в умовах глобалізаційних викликів 
Ауд. 704 

14.00 – 15.00 

 

Підведення підсумків  

роботи конференції 
Ауд. 101 

 

Матеріали конференції розміщено на офіційному веб-сайті  
економічного факультету за електронною адресою: 

http://www.econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/materials2015.php  
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15 жовтня 2015 р. 
 

Регламент 
Доповіді – до 15 хв. 

Участь у дискусії – до 5 хв. 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

(ауд. 101) 
 

10.00 – 12.00 
 
Відкриття конференції 

 

Базилевич Віктор Дмитрович, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, декан економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки  

«Імператив економічного розвитку в контексті відповідальності перед 

глобальним майбутнім» 

 

Геєць Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік 

НАН України, віце-президент НАН України, директор Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

«Подолання квазіринковості економіки на шляху до впровадження 

інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання в Україні»      

 

Звєряков Михайло Іванович, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, ректор Одеського національного економічного 

університету 

«Економічна теорія в умовах нових історичних викликів» 

 

Гриценко Андрій Андрійович, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, заступник директора Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України»  

«Логіко-історичні основи парадигмальних зрушень в економічній теорії 

ХХI століття» 

 

Філіпенко Антон Сергійович, доктор економічних наук, професор кафедри 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Епістемологічна структура економічної парадигми» 
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Тарасевич Віктор Миколайович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри політичної економії Національної металургійної академії 

України 

«Про національний колорит економіко-теоретичного знання» 

 

Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор кафедри 

макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

«Аналіз макроекономічної політики як предмет економічної теорії» 

 

Бодров Володимир Григорович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри управління національним господарством та економічної 

політики Національної академії державного управління при Президентові 

України 

«Сучасна еволюція економічної теорії і практика державного регулювання 

економіки» 

 

11.45 – 12.00 – відповіді на запитання, дискусія 

12.00 – 12.30 – кава-брейк  

 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

(ауд. 101) 
 

12.30 – 14.00 
 

Гальчинський Анатолій Степанович, доктор економічних наук, професор 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Начала ноостичної парадигми економічних знань» 

 

Лагутін Василь Дмитрович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 

національного торговельно-економічного університету 

«Сучасне методологічне розуміння суперечності між виробництвом і 

споживанням» 

 

Зайцев Юрій Кузьмич, доктор економічних наук, професор, заступник 

завідувача кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»  

«Діалектика співвідношення суб’єктивного мислення та об’єктивної логіки 

економічного розвитку в економічних дослідженнях» 

 



 6 

Степаненко Сергій Васильович, кандидат економічних наук, професор, 

завідувач кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

«Принципи історизму та генезису в економічних дослідженнях» 

 

Леоненко Петро Михайлович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач відділу теорії економіки і фінансів ДННУ «Академія фінансового 

управління» Міністерства фінансів України 

«Ортодоксія та гетеродоксія в економічній теорії початку ХХІ ст.: 

інтелектуальна конкурентоспроможність, парадигмальні зміни і 

перспективи розвитку»   

 

Фещенко Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

«Актуалізація історико-економічних підходів у методології сучасного аналізу 

господарських систем» 

 

13.45 – 14.00 – відповіді на запитання, дискусія 

14.00 – 15.00 – обід  

 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

(ауд. 101) 
 

15.00 – 17.00 
 

Бажал Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 

«Парадигмальні відмінності сучасних офіційних стратегій економічного 

розвитку в Європейському Союзі та Україні» 

 

Малий Іван Йосипович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

«Вплив інформаційної та глобалізаційної експансії на дифузію економічної 

науки» 

 

Горняк Ольга Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова; 
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Доленко Леонід Харлампійович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

«Методологічні принципи аналізу сучасної фірми» 

 

Липов Володимир Валентинович, доктор економічних наук, професор 

кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

«Міждисциплінарність в економічних дослідженнях і стратегії 

інституціонального забезпечення інтеграції України у глобальну економіку» 

 

Жаліло Ярослав Анатолійович, кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» 

«Сприяння інтернаціоналізації малого бізнесу як засіб реалізації експортного 

потенціалу економіки України» 

 

Пустовійт Роберт Фрідріхович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки та управління Черкаського інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи»  

«Вплив домінуючого інституційного генотипу на трансформації в економіці 

країни» 

 

Радченко Володимир Васильович, кандидат економічних наук, професор 

кафедри економічної теорії Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова 

«Розвиток економічної теорії та парадигмальні зрушення: проблема 

взаємозв’язку із реальним економічним розвитком» 

 

16.45 – 17.00 – відповіді на запитання, дискусія 
 

 

 



 

16 жовтня 2015 р. 
Регламент 

Виступи – до 10 хв. 

Участь у дискусії – до 5 хв. 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 
  9.00 – 12.00 – робота секцій 

12.00 – 12.30 – кава-брейк 

12.00 – 14.00 – робота секцій 

 
Секція 1.  

Філософсько-методологічні проблеми економічної теорії 
у вимірі історії та сучасності 

 
(ауд. 101) 

 
Модератори:  
 

 Гайдай Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, доцент 

 Небрат Вікторія Василівна, доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник 
 

Лемещенко Петр Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теоретической и институциональной экономики 

Белорусского государственного университета 

«Современная экономика и наука: для развития методология имеет 

приоритетное значение» 

 

Небрат Вікторія Василівна, доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу економічної історії Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

«Нова парадигма економічного розвитку України» 

 

Гражевська Надія Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

Скотний Павло Валерійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

теоретичної та прикладної економіки Інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

«Система економіко-теоретичного знання у нелінійних вимірах 

синергетики» 
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Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Проблема "позитивного" і "нормативного" в економічній науці» 

 

Гайдай Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Методологічна рефлексія щодо історичних форм розвитку економічної 

науки» 

 

Москаленко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, професор 

кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» 

«Політизація економічного та економізація політичного» і предмет 

досліджень сучасної політичної економії» 

 

Лобозинська Софія Миколаївна, доктор економічних наук, професор 

кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

«Філософсько-методологічні аспекти дослідження політики регулювання 

банківської системи» 

 

Осик Юрий Иванович, кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 

(Республика Казахстан); 

Айнабек Куандык Салихулы, доктор экономических наук, профессор 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (Республика 

Казахстан); 

Даулетова Азиза Мекентасовна, кандидат экономических наук, 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Республика 

Казахстан)  

«О предпосылках концептуальных сдвигов в экономической науке» 

 

Нестеренко Олена Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

«Теорія та історія в сучасному економічному дискурсі» 

 

Ущаповський Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії та загальноекономічної підготовки 

Житомирського державного технологічного університету  

«Історико-економічні дослідження у площині сучасної філософії науки» 
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Шевченко Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії; 

здобувач докторського ступеня кафедри історії та теорії господарства 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

«Генезис господарської системи в світовій економічній думці: теоретико-

методологічні засади дослідження» 

 

Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Економічна теорія: основи парадигмальності» 

 

Красота Олена Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

«Цінність пізнавального та нормативного аспектів економічної науки» 

 

Назаров Ілля Владиславович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

«Світоглядні основи деяких парадигмальних засад класичної політичної 

економії» 

 

Стрижак Олена Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

туризму Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

«Онтологічні передумови дослідження соціально-економічної реальності» 

 

Галабурда Микола Костянтинович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

«Методологія теорії і практики постсоціалістичної трансформації» 

 

Бицюра Юрій Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова  

«Теоретико-методологічні зрушення в економічній науці відповідно до ознак 

постіндустріального суспільства» 

 

Кудінова Алевтина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

політичної економії факультетів управління та маркетингу ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

«Глобальні виміри сучасної політичної економії» 
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Солом'янюк Павло Григорович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

«Методологічні проблеми економічної теорії в контексті наслідків 

глобалізації» 

 

Колач Світлана Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії Львівського національного аграрного університету; 

Василина Орися Романівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії Львівського національного аграрного університету 

«Фактор часу та його раціональність в економіці» 

 

Заєць Роман Васильович, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії 

науки ім. Г. М. Доброва НАН України 

«Екосистемний погляд на реалії та перспективи економіки споживацького 

суспільства» 

 

Діденко Лариса Віталіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Препарадигмальність vs постпарадигмальність: візії філософа та 

економіста» 

 

Яциковський Богдан Ігорович, заступник голови ДКЗ з економічного 

розвитку та міжнародної діяльності Державної комісії України по запасах 

корисних копалин 

«Парадигма як модель дослідження взаємовідносин людини і довкілля в 

процесі господарської діяльності» 

 

Сторощук Богдан Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, менеджменту та адміністрування Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

«Діалектика трансформації предмета економічної науки в контексті 

парадигми економічної влади» 

 

Колядич Олександр Іванович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; 

Погорєлов Сергій Борисович, старший викладач кафедри історії та теорії 

господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

«Функціональна структура господарства як елемент системної парадигми» 
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Лавриненко Володимир Миколайович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»;  

Логінов Микола Михайлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

«Війна як суспільний феномен (філософсько-економічні виміри)» 

 

Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Сучасні напрями теоретико-практичних досліджень в економічній теорії» 

 

Бодрова Дарія Володимирівна, аспірант кафедри економічної теорії, макро- 

і мікроекономіки економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Проблема неоднорідності економічних систем у посткласичній політичній 

економії» 

 

Мага Аліна Миколаївна, аспірант кафедри історії та теорії господарства 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

«“Спір про метод”: сутність та наслідки» 

 

Дікун Анастасія Андріївна, експерт з аудиту ТОВ «Ернстенд Янг 

аудиторські послуги», аспірант кафедри політичної економії обліково-

економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

«Cередній клас як предмет дослідження сучасної політичної економії» 

 

Цаповська Марія Володимирівна, аспірант кафедри історії та теорії 

господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

«Інноваційні аспекти в дослідженні господарських систем» 

 

Шебеко Юлія Володимирівна, експерт з аудиту ТОВ «Ернст енд Янг 

аудиторські послуги», аспірант кафедри політичної економії обліково-

економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

«Закони ринкової економіки та закони розвитку суспільства: діалектика їх 

взаємозв’язку та реалізації у сучасній теоретичній думці» 

 

Чинчик Анатолій Анатолійович, здобувач Харківського державного 

автомобільно-дорожнього університету 

«Концепція оподаткування М. Алексєєнка» 
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Секція 2.  
Стратегії та моделі макроекономічного розвитку 

 

(ауд.  203) 
 
Модератори:  
 

 Осецький Валерій Леонідович, доктор економічних наук, професор 

 Супрун Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор 
 

Науменкова Світлана Валентинівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри банківської справи Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

«Трансформація ролі та функцій центральних банків в країнах з нестійкими 

економіками» 

 

Ванишвили Мераб Михаилович, доктор экономических наук, профессор 

Грузинского технического университета; 

Жгенти Кахабер Анзорович, докторант Грузинского университета Святого 

Андрея Первозванного Патриархата Грузии 

«Основные направления миграционной политики в Грузии» 

 

Слухай Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

«Еволюція методологічних підходів до аналізу функціонування сектора 

державного управління» 

 

Осецький Валерій Леонідович, доктор економічних наук, професор 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Технологічна парадигма моделювання циклічності економічного розвитку» 

 

Супрун Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України»  

«Корпоративна соціальна відповідальність як механізм забезпечення 

інтеграції України в ЄС на принципах сталого розвитку» 

 

Ходаківський Євгеній Іванович, доктор економічних наук, професор 

кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності Житомирського 

національного агроекологічного університету; 
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Пугачова Настасія Сергіївна, аспірант кафедри економічної теорії та 

інтелектуальної власності Житомирського національного агроекологічного 

університету 

«Синергетико-гештальтна парадигма ноорозвитку макроекономічних та 

екологічних процесів» 

 

Дучинська Ніна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідуюча 

кафедрою економічної теорії Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара  

«Нагромадження капіталу як чинник соціально-економічного розвитку 

країни» 

 

Мельник Віктор Павлович, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник відділу грошово-кредитних відносин ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» 

«Антиінфляційний імунодефіцит Української економіки та шляхи його 

подолання» 

 

Циба Романа Петрівна, директор фінансового департаменту Міністерства 

фінансів України 

«Організаційні аспекти управління державними фінансами в Україні та 

проблеми запозичення міжнародного досвіду» 

 

Баластрик Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Проблеми оцінки ефективності діяльності державних службовців» 

 

Денисова О. К., кандидат экономических наук, доцент Восточно-

Казахстанского государственного технического университета имени 

Д. Серикбаева (Республика Казахстан)  

«Уровень качества жизни населения Республики Казахстан и Российской 

Федерации: современное состояние» 

 

Егизеков М. Г., кандидат технических наук, доцент Восточно-

Казахстанского государственного технического университета имени 

Д. Серикбаева (Республика Казахстан); 

Масенова А. М., старший преподаватель Восточно-Казахстанского 

государственного технического университета имени Д. Серикбаева 

(Республика Казахстан) 

«Системность противоречий, аварий и катастроф» 

 

Клименко Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії Національного авіаційного університету  

«Держава і середній клас: аспекти взаємодії» 
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Хрустальова Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 

національного торговельно-економічного університету  

«Державний сектор економіки в аспекті тенденцій світового розвитку» 

 

Ванишвили Нино Мерабовна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель Грузинского технического университета; 

Хачапуридзе Давид Зурабович, докторант Грузинского технического 

университета 

«Актуальные проблемы трудовой миграции в Грузии» 

 

Гура Вікторія Леонідівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри 

підприємництва Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Особливості креативної економіки» 

 

Ілюхіна Василина Вікторівна, викладач кафедри економічної теорії 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

«Реалії конкурентоспроможності національної економіки України» 

 

Клименко Віта Іванівна, здобувач, старший викладач кафедри міжнародної 

економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

«Особливості діяльності кредитних спілок США та можливість 

використання позитивного досвіду в кредитно-кооперативному секторі 

України» 

 

Патлатой Олександр Євгенович, викладач кафедри загальної економічної 

теорії Одеського національного економічного університету 

«Загальне та особливе в національних інноваційних системах країн з 

трансформаційною та розвитковою економікою» 

 

Перконос Інна Юріївна, асистент кафедри банківської справи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Банківські групи України» 

 

Артеменко Інна Леонідовна, аспірант кафедри макроекономіки та 

державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

«Макроекономічне регулювання інвестиційної діяльності за умов економіко-

політичної нестабільності» 

 

Маслов Дмитро Сергійович, аспірант кафедри загальної економічної теорії 

Одеського національного економічного університету  

«Сущность государственного долга и его отличие от отдельной ссуды» 



 16 

 

Осецька Діана Валеріївна, аспірант кафедри фінансів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Політична економія фіскальної консолідації в умовах системної кризи» 

 

Черевко Ольга Ігорівна, аспірант кафедри податків і фіскальної політики 

Тернопільського національного економічного університету  

«Особливості запровадження та розвитку трансфертного ціноутворення 

в Україні» 

 

 

Секція 3.  
Фірми і ринки: функціонування та ефективність 

 
(ауд.  704) 

 
Модератори:  
 

 Ігнатюк Анжела Іванівна, доктор економічних наук, професор 

 Герасименко Анжеліка Григорівна, доктор економічних наук, доцент 
 

Ігнатюк Анжела Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

Ковтун Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри статистики і демографії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

«Глобалізація компаній та ринків: кількісний вимір та оцінка наслідків» 

 

Галушка Зоя Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

«Поведінкові аспекти розвитку відносин власності» 

 

Старостіна Алла Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

Кравченко Володимир Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач НДС «Центр економічних досліджень» економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

«Підприємницькі ризики в умовах мирного та квазівійськового періодів 

функціонування української економіки: тенденції та закономірності» 
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Уманців Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор кафедри 

економічної теорії та конкурентної політики Київського національного 

торговельно-економічного університету  

«Трансформація ролі корпорацій у глобальній економіці» 
 

Колос Е. А., доктор экономических наук, профессор Восточно-

Казахстанского государственного технического университета имени 

Д. Серикбаева (Республика Казахстан) 

«Особенности формирования стратегии управления человеческими 

ресурсами университета в современных условиях» 
 

Герасименко Анжеліка Григорівна, доктор економічних наук, доцент 

Київського національного торговельно-економічного університету 

«Аналіз векторів впливу переконуючої реклами на величину втрат 

суспільного добробуту» 
 

Лозова Ганна Матвіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Роль експоненціального зростання у формуванні конкурентоспроможності 

бізнесу» 
 

Вітренко Андрій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, 

докторант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Трансформація життєвого циклу послуги в умовах постіндустріального 

суспільства» 
 

Магійович Руслана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії Львівського національного аграрного університету  

«Місце, роль та поведінка людини в економічній науці» 
 

Ситницький Максим Васильович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Роль особистості лідера у забезпеченні ефективного розвитку організації» 
 

Ткаченко Яніна Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, 

докторант ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів 

України 

«Концесія як механізм передачі приватним інвесторам об'єктів, що 

належать до природної монополії» 
 

Гечбаия Б. Н., доктор экономики, ассоциированный професор Батумского 

государственного университета им. Шота Руставели (Грузия) 

«Некоторые вопросы оценки региональной конкурентоспособности» 
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Гранецкий В. Н., кандидат экономических наук, доцент Восточно-

Казахстанского государственного технического университета имени 

Д. Серикбаева (Республика Казахстан); 

Братишко Н. С., кандидат технических наук, доцент Восточно-

Казахстанского государственного технического университета имени 

Д. Серикбаева (Республика Казахстан) 

«Современное состояние и проблемы моногородов Казахстана» 

 

Ожелевська Тетяна Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 

національного торговельно-економічного університету 

«Проблеми формування конкурентного середовища на аграрному ринку 

України» 

 

Егизеков М. Г., кандидат технических наук, доцент Восточно-

Казахстанского государственного технического университета имени 

Д. Серикбаева (Республика Казахстан); 

Конурбаева Ж. Т., кандидат экономических наук, доцент Восточно-

Казахстанского государственного технического университета имени 

Д. Серикбаева (Республика Казахстан); 

Масенова А. М., старший преподаватель Восточно-Казахстанского 

государственного технического университета имени Д. Серикбаева 

(Республика Казахстан) 

«Входной контроль на предприятиях горно-металлургического комплекса» 

 

Щербакова Таміла Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 

національного торговельно-економічного університету 

«Ринок освіти: стан та перспективи розвитку» 

 

Єрмоленко Валентин Адамович, кандидат економічних наук, доцент 

«Наноекономічний сегмент виробництва» 

 

Mostepaniuk Alla, Candidate of economic science Girne American University 

(North Cyprus) 

«World experience of implementation of social responsibility projects in market 

economy» 
 

Мельник Тетяна Григорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та аудиту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Оплата праці: сучасні реалії та перспективи розвитку» 
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Грызунова Г. В., кандидат психологических наук, старший преподаватель 

Восточно-Казахстанского государственного технического университета 

имени Д. Серикбаева (Республика Казахстан) 

«Государственный служащий Казахстана: проблемы этики, компетенции и 

ответственности» 

 

Попович Михайло Миколайович, генеральний директор «ХАЙТЕК 

СИСТЕМИ» Група 

«Природа інноваційно-інвестиційного підприємництва: раціональність – 

інораціональність – ірраціональність» 

 

Казыкенов А. Ж., старший преподаватель Восточно-Казахстанского 

государственного технического университета имени Д. Серикбаева 

(Республика Казахстан) 

«Экономическая оценка организационных инноваций» 

 

Гудзь Генріх Олександрович, аспірант кафедри страхування та ризик-

менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

«Роль страхового захисту аграрного підприємництва за участю держави» 

 

Ерастов Василь Ігорович, аспірант кафедри страхування та ризик-

менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

«Впровадження Інтернет-страхування як системи реінжинірингу 

страхових бізнес-процесів» 

 

Соболєва Марина Валеріївна, аспірант кафедри економічної теорії, макро- і 

мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка  

«Теоретичні засади обґрунтування конкурентоспроможності та 

конкурентних переваг підприємства в галузі» 

 

Семенчук Іван Андрійович, аспірант кафедри страхування та ризик-

менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

«Функціонування та розвиток ринку страхування цивільно-правової 

відповідальності власників автотранспортних засобів» 

 

Заколодяжний Володимир Олегович, аспірант кафедри страхування та 

ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка  

«Використання інновацій в перестраховій діяльності» 

 

Шимків Світлана Анатоліївна, аспірант кафедри страхування та ризик-

менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Добровільне страхування від нещасних випадків в Україні: проблеми та 

перспективи розвитку» 
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Юхименко Володимир Миколайович, аспірант кафедри страхування та 

ризик-менеджменту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Фінансова стійкість та фінансова надійність страхових організацій: 

співвідношення понять» 

 

 

Секція 4. 
Інформаційно-знаннєва та мережева економіка 

 
(ауд. 101) 

 
Модератори:  
 

 Ушенко Наталя Валентинівна, доктор економічних наук, професор  

 Маслов Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, доцент 
 

Білоцерківець Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор 

кафедри політичної економії Національної металургійної академії України; 

Завгородня Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри політичної економії Національної металургійної академії України 

«Проблеми та перспективи модернізації методологічної платформи 

дослідження нової інноваційної економіки» 

 

Мазур Ірина Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри підприємництва Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Детінізація економіки інтелектуальної власності» 

 

Колот Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; 

Герасименко Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

«Розвиток концепту гідної праці в умовах становлення нової економіки» 

 

Ушенко Наталя Валентинівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету 

менеджменту і бізнесу 

«Гуманістичні імперативи економіки знань» 
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Маслов Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Інформаційно-знаннєва економіка в контексті еволюції теоретичного 

знання» 

 

Якобчук Валентина Павлівна, кандидат економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності 

Житомирського національного агроекологічного університету; 

Якобчук Володимир Анатолійович, аспірант кафедри економічної теорії та 

інтелектуальної власності Житомирського національного агроекологічного 

університету 

«Роль економічної інформації в управлінні якістю логістики на ринку зерна 

в умовах глобалізації» 

 

Сизоненко Віктор Онісимович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекноміки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Сучасні реалії та перспективи відтворення людського капіталу» 

 

Рилач Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, науковий 

співробітник кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Глобальна парадигма інноваційного розвитку» 

 

Гірник Євгеній Володимирович, головний консультант Державного 

управління справами Президента України 

«Особливості інтелектуального капіталу в контексті глобалізації» 

 

Вірченко Володимир Віталійович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекноміки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Еволюція методологічних підходів до дослідження сутності 

інтелектуальної власності» 

 

Лебедева Лариса Валеріанівна, кандидат економічних наук, доцент 

Київського національного торговельно-економічного університету 

«Сучасні теорії постіндустріального суспільства» 

 

Дейнека Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

«Основні суперечності епохи інформаційної глобалізації» 
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Мицюк Світлана Василівна, кандидат економічних наук, науковий 

співробітник НДС «Центр економічних досліджень» економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Становлення та розвиток знаннєвої економіки як запорука 

конкурентоспроможності держави» 

 

Филюк Василина Василівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Корпоративні мережі як об’єкт економіко-теоретичного аналізу» 

 

Прокоф’єва Ганна Сергіївна, аспірант кафедри економічної теорії та історії 

економічної думки Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова  

«Роль кластерних та мережевих структур в сучасній економіці» 

 

Гражевська Анна Олександрівна, аспірант кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Сутність та специфіка сучасних рентних відносин» 

 

Самойлович Дмитро Олегович, аспірант кафедри політичної економії 

обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

«Креативність інтелектуальної діяльності в постіндустріальному 

суспільстві» 

 

Палійчук Ольга Олексіївна, програміст BI & Data Management 

ПАТ «Инфопульс» 

«Перспективи розвитку українського ринку ВРМ-систем» 

 

Туль Світлана Іванівна, здобувач, старший лаборант кафедри міжнародної 

економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

«Особливості праці в умовах віртуалізації економіки» 

 

Титенко Олесь Андрійович, аспірант кафедри політичної економії 

обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

«Формування системи економічних та соціальних суперечностей 

інформаційного суспільства» 
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Секція 5. 
Структура та вектор інституційних змін 

 
(ауд. 203 )   

 
Модератори:  
 

 Гражевская Надія Івановна, доктор економічних наук, професор 

 Ходжаян Аліна Олександрівна, доктор економічних наук, професор 
 

Anton Oleinik, PhD, Associate professor of Memorial University of 

Newfoundland (Canada) 

«Between The West and The East: Ukrainian Economic Thought at The 

Crossroads» 

 

Пилипенко Ганна Миколаївна, доктор економічних наук, професор 

кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний 

гірничий університет»; 

Пилипенко Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний 

гірничий університет»; 

Литвиненко Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий 

університет» 

«Региональная ментальность украинцев в измерении Г. Хофстеда»  

 

Ходжаян Аліна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, 

заступник директора з організаційно-наукових питань Науково-дослідного 

економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України  

«Інституціональна парадигма ґенези теорії конкурентоспроможності» 

 

Корнєєв Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор 

завідувач відділу фінансово-бюджетної політики Науково-дослідного 

економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України 

«Інституційний вимір стратегії економічного розвитку держави» 

 

Жаворонкова Галина Василівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри економіки Національного авіаційного університету; 

Жаворонков Володимир Олександрович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економічної теорії Національного авіаційного університету 

«Парадигмальне моделювання дослідження інституціональних змін в 

інформаційній економіці» 
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Голубка Степан Михайлович, доктор економічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник відділу теорії економіки і фінансів ДННУ «Академія 

фінансового управління» Міністерства фінансів України 

«Парадигмальний підхід до дослідження інституціоналізації фінансового 

господарства» 

 

Сидорович Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, докторант 

кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного 

економічного університету  

«Теоретико-методологічний модус інституціональної архітектоніки 

оподаткування» 

 

Саприкіна Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, 

докторант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

«Громадянське суспільство у контексті сучасних соціально-економічних 

трансформацій» 

 

Коваленко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту і економіки Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв  

«Інституціональні засади трансформації відносин власності у “новій 

економіці”» 

 

Волошенюк Володимир Васильович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 

національного торговельно-економічного університету 

«Концепція навчання і просування підприємництва в Україні» 

 

Кирильчук Ольга Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Інституційні зміни в умовах трансформації економіки» 

 

Новікова Ірина Едуардівна, кандидат економічних наук, науковий 

співробітник НДС «Центр економічних досліджень» економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Trust is an institutional basis for the effectiveness of the financial sector» 

 

Скиба Марина Валеріївна, кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри економічної теорії Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова  

«Держава та інституційні зміни» 
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Васьковська Наталія Олегівна, аспірант кафедри історії та теорії 

господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»  

«Інститути соціально-економічної сфери господарської системи 

суспільства у вимірі економічної історії» 

 

Даруга Ірина Анатоліївна, аспірант кафедри політичної економії обліково-

економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

«Соціальні аспекти трансформації інституційного середовища» 

 

Ціва Юлія Геннадіївна, здобувач кафедри економічної теорії, макро- і 

мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка  

«Теорія контрактів як напрямок неоінституціональної теорії: зміст та 

методологія» 

 

Демидюк Ольга Олександрівна, аспірант кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка  

«Теоретичні підходи до оцінювання ефективності сучасних економічних 

систем» 

 

 

Секція 6 
Економічна політика в умовах глобалізаційних викликів 

 
(ауд. 704 ) 

 
Модератори:  
 

 Каленюк Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, професор 

 Прушківський Володимир Геннадійович, доктор економічних наук, 

професор  
 

Каленюк Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, професор, головний 

науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень 

імені М. В. Птухи НАН України; 

Куклін Олег Володимирович, доктор економічних наук, професор, 

директор Черкаського державного бізнес-коледжу МОН України 

«Управління ризиками розвитку освіти в умовах глобалізації» 
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Прушківський Володимир Геннадійович, доктор економічних наук, 

професор, перший проректор Запорізького національного технічного 

університету; 

Прушківська Емілія Василівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин Запорізького національного 

технічного університету 

«Вплив державних та ринкових методів на формування секторальної 

структурної політики» 

 

Тюлежанова А. С., кандидат экономических наук, профессор Восточно-

Казахстанского государственного технического университета имени 

Д. Серикбаева (Республика Казахстан) 

«Оценка состояния и стратегия обеспечения экономической безопасности 

Казахстана» 

 

Зеліско Наталія Богданівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедрою економічної теорії Львівського національного аграрного 

університету; 

Мельник Володимир Йосипович, аспірант кафедри управління земельними 

ресурсами Львівського національного аграрного університету 

«Формування сучасної парадигми менеджменту в умовах глобалізації» 

 

Шевченко Володимир Юліанович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Багатовимірність кризи та стабілізація банківської системи України» 

 

Трохименко Вікторія Іванівна, кандидат економічних наук, асистент 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Фінансіалізація та диспропорційність розвитку сучасних економічних 

систем» 

 

Дідич Зоряна Андріївна, старший викладач кафедри економічної теорії 

Львівського національного аграрного університету 

«Валютний курс як буфер від зовнішніх шоків» 

 

Калінкова Ірина Юріївна, спеціаліст відділу боргового ринку компанії 

«Cbonds», аспірант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Підвищення ефективності таргетування показників монетарної політики 

України шляхом активізації дії механізму трансмісії економічних шоків» 
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Казыкешова А. Т., преподаватель Восточно-Казахстанского государствен-

ного технического университета имени Д. Серикбаева (Республика 

Казахстан)  

«Глобальный кризис и тенденции экономического развития» 

 

Полінчук Кирило Ігорович, аспірант Національної академії державного 

управління при Президентові України 

«Приватизація як важлива складова успішної реалізації інвестиційної 

політики» 

 

Дутчак Анна Василівна, здобувач кафедри економічної теорії, 

менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича  

«Нерівномірність розподілу доходів в Україні: методологія оцінювання та 

реальний стан» 

 

Буник Юлія Олександрівна, аспірант кафедри міжнародної економіки та 

маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Сутність і рушійні сили міжнародної трудової міграції в умовах 

глобалізації» 

  

 

Студентська секція 
 

(ауд. 603) 
  

Модератори:  
 

 Єгоров Валентин Олександрович, кандидат економічних наук, доцент 

 Лозова Ганна Матвіївна, кандидат економічних наук, доцент  
 

Балдук Анна Олексіївна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Якість інституцій як визначальний чинник місця країни у світових 

економічних рейтингах» 
 

Беляєв Єгор Анатолійович, студент 2 курсу магістратури механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Вплив мультиплікативних ефектів на пропозицію грошей в Україні» 
 

Борщенко Тетяна Ігорівна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 
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«Функціональний взаємозв’язок між економічною ефективністю та 

соціальною справедливістю в ринковій економіці» 

 

Веромейчикова Ольга Миколаївна, студентка 2 курсу спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Формування ринку оренди землі як пріоритетний напрям реформування 

земельних відносин в Україні» 

 

Вовк Сергій Володимирович, студент 4 курсу спеціальності «Економічна 

теорія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Шляхи підвищення економічної ефективності системи регулювання 

відносин інтелектуальної власності України в міжнародному контексті» 

 

Гаркот Олег Ігорович, студент 2 курсу магістратури спеціальності «Облік і 

аудит» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Європейський досвід модернізації системи реєстрації та захисту торгових 

марок» 

 

Грицишин Віктор Григорович, студент 1 курсу магістратури спеціальності 

«Облік і аудит» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Аналіз негативних суспільно-економічних наслідків у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності» 

 

Громико Альона Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Фактори економічного зростання України в умовах глобальної 

макроекономічної нестабільності» 

 

Гущин Іванна Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Причини нестабільності грошово-кредитної системи та заходи щодо її 

стабілізації» 

 

Демида Назарій Михайлович, студент 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Європейський вектор як імператив розвитку економіки України» 

 

Єлісов Роман Євгенійович, студент 4 курсу спеціальності «Економічна 

теорія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Основні шляхи розвитку фінансування інноваційної діяльності в Україні» 
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Жужжалкіна Дар’я Олександрівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Комерціалізація об’єктів авторського права в Україні за умов фінансової 

кризи»  

 

Замковець Сергій Едуардович, студент 2 курсу магістратури механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Вплив інфляційних очікувань домогосподарств на динаміку інфляції 

в Україні» 

 

Ільницька Анна Вікторівна, студентка 1 курсу магістратури спеціальності 

«Облік і аудит» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Значення інтелектуальної власності для економічного зростання і 

розвитку України» 

 

Карелов Сергій Петрович, студент 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Бар’єри входження на ринок мобільного зв’язку України»   

 

Карлова Анастасія Вадимівна, студентка 3 курсу спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Проблема асиметрії інформації на сучасних ринках» 

 

Кирпа Катерина Володимирівна, студентка магістратури механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Фактори, які визначають сучасний стан ринку робочої сили в Україні» 

 

Ковчар Оксана Сергіївна, студентка 1 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Вплив державного боргу на розвиток економіки» 

 

Кочарян Мілена Тігранівна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Знаннєвий підхід до визначення економічної природи фірми: місце фірми в 

економіці знань» 
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Кривко Ксенія Валентинівна, студентка 1 курсу магістратури 

спеціальності «Економіка підприємства» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Вплив банківського кредитування на інноваційний розвиток економіки» 

 

Кривошеєва Ніна Василівна, студентка 4 курсу спеціальності «Економічна 

теорія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Особливості комерціалізації інтелектуальної власності в Україні» 

 

Кувалдіна Ольга Олександрівна, студентка 1 курсу магістратури 

спеціальності «Облік і аудит» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Теоретичні аспекти проведення патентних досліджень» 

 

Куліш Вікторія Анатоліївна, студентка 1 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Теоретичні аспекти визначення поняття інвестицій» 

 

Лозін Богдан Олександрович, студент 2 курсу спеціальності «Міжнародна 

економіка» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Глобалізаційні імперативи функціонування корпоративних структур» 

 

Михайленко Ольга Анатоліївна, студентка 2 курсу магістратури механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Бюджетне обмеження уряду України» 

 

Мінченко Вікторія Олегівна, студентка 2 курсу магістратури Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Основні проблеми державного регулювання підприємництва в Україні» 

 

Мороз Марина Вікторівна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Поведінкова економіка в структурі економічної теорії» 

 

Назаренко Карина Юріївна, студентка 1 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Вплив тінізації ринку праці на економіку України» 

 

Нікітін Єгор Андрійович, студент 3 курсу спеціальності «Економічна 

теорія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Вплив теорії граничної корисності Є. Є. Слуцького на сьогодення» 
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Похилюк Вікторія Іванівна, студентка 1 курсу магістратури спеціальності 

«Економіка підприємства» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Особливості організації співпраці творців об’єктів інтелектуальної 

власності та вітчизняних підприємств» 

 

Рак Ольга Віталіївна, студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Облік 

і аудит» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Боротьба з економічними злочинами у сфері інтелектуальної власності» 

  

Ратушенко Олена Ігорівна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Облік і аудит» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Стратегії та моделі макроекономічного розвитку»  

 

Саловський Остап Богданович, студент-магістрант спеціальності 

«Економічна теорія» Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

«Економіка неформального сектору: стан та перспективи трансформації в 

Україні» 

 

Сарабун Наталія Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Фінансово-економічна криза країн, що розвиваються в контексті 

глобальної постіндустріальної трансформації» 

 

Сизоненко Марія Геннадіївна, студентка 2 курсу магістратури 

спеціальності «Економічна теорія» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

«Розвиток інноваційного підприємництва в Україні» 

 

Суботовська Наталія Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури 

спеціальності «Економічна теорія» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

«Main principles, foundations and challenges of S. Bulgakov’s ideology of 

economic activity in the light of historical analysis» 

 

Сушко Світлана Вікторівна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Ефективність функціонування молодіжного сегменту національного ринку 

праці» 
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Фесун Яна Станіславівна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Розвиток інноваційної діяльності в Україні» 

 

Циба Ярослава Володимирівна, студентка 1 курсу магістратури 

спеціальності «Економічна теорія» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

«Економічна криза як результат політичних дій в умовах глобалізації» 

 

Чураченко Олександра Сергіївна, студентка 4 курсу Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

«Розвиток економіки України в умовах глобалізації» 
 

Шеховцова Ганна Володимирівна, студентка 2 курсу магістратури 

спеціальності «Економічна теорія» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

«Інтелектуальний капітал як основний фактор виробництва в умовах 

переходу до постіндустріального суспільства» 
 

Шорубалко Богдана Володимирівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Зарубіжний досвід державного регулювання процесу комерціалізації прав 

інтелектуальної власності» 
 

Шпакович Богдана Миколаївна, студентка 1 курсу магістратури 

спеціальності «Економіка підприємства» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Теоретичні аспекти дослідження стратегії соціально-економічного 

розвитку країни»  
 

Шумей Анна Олександрівна, студентка 4 курсу спеціальності «Економічна 

теорія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Дослідження проблем поведінкової економіки у сфері прийняття 

індивідами рішень» 
 

Яблочнюк Аліна Вячеславівна, студентка 1 курсу магістратури 

спеціальності «Економіка підприємства» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Еволюція інтелектуальної власності як економіко-правової категорії» 
 

Яцик Тетяна Валеріївна, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 

«Економічна теорія» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

«Селекційні досягнення як об’єкт інтелектуальної власності в Україні» 


