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Організаційний комітет конференції 

 
Голова оргкомітету:  

Лук’яненко Д.Г. – ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ. Україна). 

 

Члени оргкомітету: 

Колот А.М. – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. 

Київ. Україна). 

Гриценко А.А. – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, 

заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ. Україна). 

Базилевич В.Д. – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, 

декан економічного факультету Київського національного університет імені Тараса Шевченка (м. 

Київ. Україна). 

Тарасевич В.М. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри політичної 

економії Національної металургійної академії України,  співголова – координатор Всеукраїнської 

асоціації політичної економії (м. Дніпро, Україна). 

Кириленко В.І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри політичної 

економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. 

Київ. Україна). 

Малий І.Й – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри макроекономіки та 

державного регулювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (м. Київ. Україна). 

Степаненко С.В. – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри історії та 

теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (м. Київ. Україна). 

Галушка З.І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії 

менеджменту та адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна). 

Лагутін В.Д. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії 

та конкурентної політики Київського торгово-економічного університету (м. Київ. Україна). 

Засадко В. – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, виконавчий 

директор Школи управління Українського католицького університету (м. Львів. Україна). 

Воробйов В.А. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії 

Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ. Білорусь). 

Одне Осланд – PhD, професор, старший науковий співробітник Норвезького інституту 

міських і регіональних досліджень (м. Осло, Норвегія). 

Маріан Вонгрей – кандидат технічних наук, доцент Братиславського університету 

економіки (м. Братислава, Словаччина). 

Лукаш Курило – PhD, професор факультету економіки і соціології Інституту соціології, 

Університету Лодзя (м. Лодзь, Польша);. 

Том Нільссон – PhD, професор Університету Мальмо (м. Мальмо, Швеція). 

Фредрік Берк Пон – PhD, професор Університету Мальмо (м. Мальмо, Швеція). 
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Ружица Сінік Бановіч – PhD, професор департаменту економічного факультету 

Університету Загреба (м. Загреб, Хорватія).  

Макс Лоебль – Президент Громадської ради університету Лоуренса (США). 

Олексієнко Анатолій – PhD, професор Університету Гонконгу (Гонконг). 

Котенок А.Г. – кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ. Україна). 

Кулага І.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ. Україна). 

Ткаченко О.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ. Україна). 
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Вітаємо учасників  
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«СУСПІЛЬСТВО, ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА НАУКА 

В ХХІ СТОЛІТТІ» 

 

Порядок і регламент роботи конференції 

21-22 квітня 2017 р. 

 

21 квітня 2017 р. 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників, вітальна кава 

10.00 – 12.30 – пленарне засідання 

12.30 – 13.30 – перерва на обід 

13.30 – 16-00 – робота секцій, круглий стіл 

16.00 – 16.30 – підведення підсумків 

 

22 квітня 2017 р. 

 

Культурна програма 

 

 

Доповіді на пленарному засіданні     - до 20 хв. 

Доповіді на секційних засіданнях    - до 10 хв. 
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Пленарне засідання 

(1-й корпус, конференц-зал ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана) 

 

Вступне слово  ректора університету д.е.н., проф. Лук’яненка Дмитра 

Григоровича 

 

Доповіді: 

Кириленко Володимир Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

політичної економії, ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

Суспільство, економіка та економічна наука: тенденції, 

суперечності, виклики та загрози розвитку 

 

Тарасевич Віктор Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

політичної економії Національної металургійної академії України. 

Політична економія національної згоди та розвитку 

 

Гриценко Андрій Андрійович, д.е.н., професор, член-кореспондент 

НАН України, заступник директора «ДУ Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» 

Вплив формування інформаційно-мережевої економіки на 

соціальні відносини і характер знань 

 

Колот Анатолій Михайлович, д.е.н., професор, проректор з науково-

педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

Інститути нової економіки і суспільства: сучасні формі взаємодії та 

розвиток 

 

Степаненко Сергій Васильович, к.е.н., професор, завідувач кафедри 

історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

Нові підходи до структурування ринкової економічної системи 

 

Зайцев Юрій Кузьмич, д.е.н., професор кафедри політичної економії, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» 

Теоретико-методологічні проблеми використання міждисциплі-

нарного підходу в сучасних економічних дослідженнях 
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Секційні засідання 

 

 

Секція № 1. Методологічні парадигми глобальної політичної економії 
(конференц-зал, корп. 1) 

 

Модератор секції - Кудінова Алевтина Віталіївна, д.е.н., доцент 

кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

 

Філіпенко А.С., д.е.н., професор, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка  

Основні методологічні погляди на економічну теорію 

 

Кудінова А.В., д.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Глобальна політична економія: передумови становлення та 

сутнісна характеристика  

 

Лагутін В.Д., д.е.н., професор, Київський національний торговельно-

економічний університет   

Теоретико-методологічні засади аналізу ефектів реалізації 

державної політики  

 

Fredrik Björk, lecturer in environmental science Dept Urban Studies 

Malmö University, Malmö, Sweden  

Gross national happiness: romantic dream or serious alternative? 

 

 Якубенко В. Д., д.е.н., професор, Ващишин С.П.,  аспірант, ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Позиціонування методологічних підходів до визначення відносин 

інтелектуальної власності 

 

Мельник О.М., д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Розвиток змісту економічної теорії та її назв 

 

Чуткий А.І., д.і.н., професор, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Світова економічна криза як прояв наростання проблеми бідності 

у світі 
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Фещенко В.М., д.е.н., професор ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Ідеї українських економістів другої половини ХІХ cт.: сучасний 

контекст 

 

Бєляєв О.О., д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Про деякі аспекти механізму дії економічних законів 

 

Малий І.Й. д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Неонаціональна політична економія та моделі публічного сектору 

 

Поручник А.М. д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Ключові принципи формування нового міжнародного порядку 

 

Столярчук Я. М.  д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Ключові напрями глобальної трансформації міжнародних 

економічних відносин 

 

Поручник С.Г. к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Формування глобальної моделі міжнародного поділу праці 

 

Котенок А.Г. к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Форми прояву суперечностей посттранзитивної економіки 

 

Ткаченко О.В. к.е.н., доцент, Кулага І.В. к.е.н., доцент ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Сучасна світова криза та пошук нової моделі ринкової економіки 

 

Галабурда М.К.  к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Методологія аналізу економічної динаміки і постсоціалістична 

трансформація 

 

Галабурда М.К., к.е.н., доцент, Галета П.М., студент, Мороз Є.О. 

студент, Писаренко М.С. студент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Погляд на постсоціалістичну трансформацію через призму 

кейнсіансько-неокласичного синтезу 
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Лопух К.В.  к.е.н., ст. викл., ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Гіпотеза фінансової нестабільності Хаймана Мінські: ключові 

положення 

 

Лавриненко В.М. к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Теорія економічної історії  на початку ХХІ століття 

 

Логінов М.М. к.і.н.,  доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Перша світова війна як спосіб розв’язання протиріччя між 

виробництвом і споживанням та державне регулювання економіки 

 

Стрельник С.О. к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Малі підприємства та глобальні ланцюги створення вартості  

 

Гіренко А.Т., магістр,  Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Інтеграція національних інноваційних систем до глобальної 

інноваційної мережі 
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Секція № 2. Міждисциплінарний підхід у дослідженні сучасних 

соціально-економічних процесів 

(конференц-зал, корп. 1) 

 

Модератор секції – Кириленко Володимир Іванович, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

 

 

Vongrej M.  PhD., as. professor of University of Economics in 

Bratislava, Slovakia 

Current problems of intellectual property in the conditions of the 

Slovak republic  

 

Iza Desperak, senior lecturer in sociology Department of Sociology of 

Politics and Morality Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, 

Poland  

Corporate social responsibility (csr) and social auditioning – guardians 

of labour conditions 

 

Janusz Wdzięczak,  University of Lodz Faculty of Economics and 

Sociology, Poland 

Privatisation in Poland: а lesson of transformation 

 

Jalagonia D.V., Papaskua Y.D.,  professor,  Sokhumi State University, 

Faculty of  Economics and Business, Tbilisi, Georgia  

The perspective of harmonization of financial tax accounting in Georgia 

 

Barbara Ober-Domagalska, аs.professor, Department of Sociology of 

Politics and Morality Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, 

Poland  

Does really religion matter? Polish-norwegian cross-cultural studies on 

youth attitudes toward work ethics 

 

Konrad Kubala, аs. professor, Department of Sociology of Politics and 

Morality, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Poland

 Framing social responsibility in semi-peripheral countries: the case of 

Poland 

 

Łukasz Kutyło, as. professor Department of Sociology of Politics and 

Morality, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Poland 

A normative capital and its role in economic development 
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Marcin Kotras, as. professor Department of Sociology of Politics and 

Morality Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Poland  

Framing and re-framing practices in discourse about transformation in 

Poland 

 

Karolina Messyasz, as. professor Department of Sociology of Politics and 

Morality Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Poland  

Young and creative? Individual career strategies in a postindustrial city 

 

Ketsbaia N.N. as. professor of Sukhumi State University’s Business 

dministrating direction. Tbilisi, Georgia.  

Modern marketing problems in Georgia 

 

Agnieszka Michalska-Żyła, as. professor Department of Rural and Urban 

Sociology Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Poland  

Małgorzata Marks-Krzyszkowska, as. professor Department of Local 

Government Economics Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, 

Poland  

Проблема взаимосвязи качества жизни и ресурсов социального 

капитала жителей местных общин 

 

Гелашвили М.Р., доктор экономики, ассоцированный профессор 

Сухумского Государственного Университета, Грузия, Тбилиси  

Роль институционных реформ в повышении инвестиционной 

активности в Грузии 

 

Anisimov V.M.,  junior research assistant the State Institution "Institute of 

Environmental Economics  and Sustainable Development NAS of Ukraine" 

 National reform features of economic systems 
 

Панченко Є.Г., д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Функціонування центральних банків у парадигмі 

високотехнологічного розвитку 

 

Ніколенко С.С., д.е.н., проф., Заворотній С.І. здобувач, Вищий 

навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»  

Інноваційні кластери як фактор конкурентоспроможного розвитку 

національної економіки  
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Дучинська Н.І., д.е.н., проф., Фіногеєва О.В. викладач, Дніпровський 

національний університет ім. Олеся Гончара  

Соціальна відповідальність банківської системи як основа 

сучасного суспільного розвитку 

 

Біла С.О., д.н.д.у., к.е.н., професор, Навчально-науковий інститут 

міжнародних відносин, Національний авіаційний університет  

Виклики переходу до сталого розвитку для України та для світової 

економіки 

 

Уманців Ю.М., д.е.н., професор, Київський національний 

торговельно-економічний університет   

Роль держави у регулюванні макроекономічних процесів 

 

Гальперіна Л.П., к.е.н., професор, Клен Ю.В., магістр з міжнародної 

економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»  

Ризики при злиттях та поглинаннях європейських компаній в 

енергетичній галузі на прикладі «Royal Dutch Shell» 

 

Осецький В.Л., д.е.н., професор, Заблоцька Р.О., Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка  

Державна трансакційна політика України в процесі євроінтеграції 

 

Майорова Т.В.,  д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. Вадима Гетьмана»   

Використання методології функціонального моделювання (idef0) у 

визначенні сутності фінансово-кредитного механізму 

 

Студінський В.А. д.і.н., к.е.н., професор, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана  

Роль соціальних інтернет-мереж у формуванні економічної 

поведінки суб’єкта  

 

Артьомова Т.І., д.е.н., доцент, ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України»  

Закономірності відтворення національної економіки і засади 

відновлення сталого розвитку  

 

Шевченко М.М.,  к.філос.н., доцент, Національний педагогічний 

університет  імені М.П. Драгоманова   

Культурно-етичні імперативи економічної поведінки в країнах 

західної Європи 
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Дем’янчук О.О., к.е.н. доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Сучасна стабілізаційна політика держави в умовах глобальних 

викликів 

 

Келічавий А.В., к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Становлення екологічної політики держав та її вплив на 

конкурентоспроможність 

 

Бицюра Ю.В., к.е.н., доцент, Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова   

Україна у міжнародних координатах розвитку людського капіталу 

 

Бортнікова Л.П.,  к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Природа малого квазі-підприємництва в Україні   

 

Воробйова Л.В.,  к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Концепція ноосфери та сталого розвитку  

 

Лозова О.В., к.е.н., доцент, Полтавський університет економіки і 

торгівлі   

Інтелектуальний потенціал як фактор розвитку національної 

економіки 

 

Михайлюк М.А.,  к.е.н., доцент, ДВНЗ “Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана”  

Інноваційний тип відтворення у трансформаційних процесах 

вітчизняної економіки 

 

Самійленко А.П., к.е.н., доцент, Ломова Я.О., магістр з маркетингу, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»  

Методологічні підходи для оцінки стану динаміки соціалізації 

економіки 

 

Хохич Д.Г., к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Діалектика взаємозв’язку інфляційних процесів та економічного 

зростання 
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Шульга О.А., к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Методологічні засади аналізу соціально-економічних 

суперечностей в системі аграрних відносин 

 

Котенок Д.М., к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Місто як соціально-економічний простір 

 

Штундер І.О., к.е.н., доцент, Київський національний торговельно-

економічний університет  

Теоретичні засади формування стійкості соціальної сфери 

 

Ємельяненко Л.М., д.е.н., доцент, Королюк Т.О., к.е.н., доцент, ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Суспільний договір взаємодії держави та громадянського 

суспільства у формуванні публічної політики 

 

Шуплат О.М., к.е.н., ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»   

Розвиток економічного змісту поняття «сфера туризму» 

 

Лебедева Л.В., к.е.н. Київський національний торговельно-

економічний університет   

Індикатори стійкості промисловості до негативних внутрішніх та 

зовнішніх шоків 

 

Чеберяко О.В., д.і.н., к.е.н., доцент, КНУ імені Тараса Шевченка 

Видатки на національну оборону 

 

Москалюк Н.П., к.е.н., доцент ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Перспективи зростання економіки України в умовах світової 

економічної кризи 

 

Потапенко Д.В., здобувач, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Корупція та державно-приватне партнерство 

 

Жукова Н.В., аспірант, Національний  інститут стратегічних 

досліджень (НІСД)  

Застосування механізму міжмуніципального співробітництва у 

процесі безпечного сталого розвитку малих міст України 
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Шишак А.О., аспірант, Національна академія державного управління  

при Президентові України  

Інновації в публічному управлінні 

 

Нагорна А.М., аспірантка, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»   

Концептуальні підходи до розуміння якості життя в економічній 

науці 

 

Могилянська О.М., аспірантка, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Інформаційний сектор як об’єкт державної політики 

 

Брановицький В.В., к.е.н., ТОВ «Тигр Кейтерінг» 

Біфуркаційний лабіринт як результат неолібералізму в Україні 

 

Шебеко Ю.В., аспірантка, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Категорія економічної ефективності в контексті досліджень 

економічної системи 

 

Радіонова А.С.,  аспірантка, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Особливості економіки спільного споживання в Україні 

 

Петренко Н.В., аспірант, Київський національний торговельно-

економічний університет  

Економічний підхід до політики протидії корупції, як загрозі 

національній безпеці 

 

Льовочкін М.О., аспірант, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Інфраструктура як об'єкт економічного дослідження   

 

Кочук С.І., аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»  

Економічна політика та національні моделі соціально-

економічного розвитку: характер взаємозв’язку 

 

Журба О.М., аспірант, Київський національний торговельно-

економічний університет   

Вплив валютної політики на економічний розвиток України 
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Каюкін В.О., аспірант, Київський національний торговельно-

економічний університет   

Проблеми соціальної відповідальності підприємництва (на 

прикладі ПАТ «Українська залізниця») 

 

Гриджук М.Д., аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»   

Ринковий розподіл національного доходу: причина незадовільного 

результату в Україні 

 

Аслонова С.К., аспірантка, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Євроінтеграційний контекст конвергенції національних інтересів в 

енергетичній сфері 

 

Кузьмінов М.В., аспірант, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Компліментарність торгівлі сільськогосподарською продукцією 

між Україною та ЄС  

 

Пронько О.А., магістр, Тетьора А.М., магістр, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Екологічне підприємництво в Україні: міф чи реальність 

 

Max Loebl, president of Lawrence University Community Council (USA) 

INGO and NGO support systems for Internally Displaced People in 

Ukraine 
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Секція № 3. Вища освіта в системі факторів економічного розвитку 

 (круглий стіл, ауд. 263)  

 

Модератор секції – Сацик Володимир Іванович, к.е.н., доцент 

кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»  

 

 

Совсун Інна,  екс-Перший заступник Міністра освіти і науки України, 

віце-президент Київської школи економіки  

Бахрушин Володимир, доктор фізико-математичних наук, професор 

кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького 

національного технічного університету, Головний експерт групи “Освіта” 

Реанімаційного пакету реформ 

Сучасний стан і перспективи модернізації системи фінансування 

університетів в Україні 

 

Курбатов Сергій, доктор філософських наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку 

Інституту вищої освіти НАПН України, обраний заступник Голови 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Економічні показники діяльності університетів в університетських 

рейтингах 

 

Забузова Оксана, провідний спеціаліст відділу докторантури та 

аспірантури, Докторська школа НаУКМА 

Освіта в Україні, Україна у світі: кількісні зміни та пошуки якості 

 

Галушка З.І., д.е.н., професор, Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича  

Розвиток професійної підготовки фахівців з економіки: проблеми 

та можливості 

 

Гаращук О.В., д.е.н., професор, Державна інспекція навчальних 

закладів України  

Міжнародна діяльність вищих навчальних закладів – шлях до 

економічного зростання України 

 

Eliso Lanchava, Doctor of Economics, Assistant Professor Sokhumi State 

University, Tbilisi, Georgia  

Problems and characteristics of teaching of management 
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Vievskaya M.G., Ph.D, State Higher Educational Establishment ``Kyiv 

National Economics University named after Vadim Hetman`` Kryvyi Rih Institute 

of Economics  

Self-educational competence of future expert as a part of formation of 

human capital 

 

Руженський М.М., к.е.н., доцент ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Реформування вищої освіти україни в контексті розвитку 

людського капіталу 

 

Орзул О.Ю., аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»  

Роль освіти як фактору економічного зростання в сучасних умовах 

 

Семенець Ю.О.,  аспірант, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Капітал вищої освіти як стрегічний ресурс економічного 

потенціалу України 

 

Сахацька Г.В., к.е.н., доцент Національний фармацевтичний 

університет  

Дифузія освітніх інновацій в сучасному конкурентному середовищі 

 

Вархола Михал, PhD, Президент Академического сообщества 

Михаила Балудянского (г. Кошице, Словакия) 

Международное сотрудничество в сфере образования в условиях 

глобального мира 


