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Вельмишановні колеги! 

Бажаємо Вам плідної праці та 

приємного ділового спілкування під час роботи 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Державне антикризове управління 

економікою в умовах глобалізації».
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оргкомітету конференції 
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Востряков  Олександр  Володимирович,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  декан 
факультету  економіки  та  управління  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»  – співголова оргкомітету конференції

Малий  Іван  Йосипович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри 
макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний 
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ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Шанхайський університет фінансів та економіки (Китай)
 Вроцлавський університет (Польща)
 Санкт-Петербурзький державний економічний університет (Росія)
 Брестський державний технічний університет (Білорусь)
 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Україна)
 Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України (Україна)
 Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)
 Львівський державний університет внутрішніх справ (Україна)
 Національна академія управління (Україна)
 Національна академія природоохоронного та курортного будівництва (Україна)
 Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (Україна)
 Тернопільський національний економічний університет (Україна)
 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна)
 Український журнал «Економіст» (Україна)

МЕТА  КОНФЕРЕНЦІЇ:  обговорення  та  обґрунтування  шляхів  подолання  соціально-
економічних наслідків світової кризи.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Макроекономічна політика в умовах відкритої економіки.
2. Моделі та інститути міжнародного антикризового регулювання.
3. Національні особливості державного антикризового управління економікою.
4. Антикризове управління економічним розвитком територій.
5. Стратегічні пріоритети та прогнозування довгострокової антикризової політики.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце  проведення  конференції: ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, конференц-зал.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

26 листопада 2013 року, вівторок
  9:00 – 9:45   – реєстрація учасників конференції
10:00 – 11:30 – пленарне засідання конференції
11:30 – 12:00 – кава-брейк
12:00 – 13:30 – продовження пленарного засідання
13:30 – 14:30 – обідня перерва
14:30 – 17:30 – продовження пленарного засідання
18:00 – 19:00 – комунікаційно-діловий фуршет

27 листопада 2013 року, середа
10:00 – 12:30 – секційні засідання конференції 
12:30 – 13:00 – обговорення результатів та проекту рішення конференції
після    13:00 – комунікаційно-дискусійне спілкування

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Доповіді на пленарному засіданні – 15 хвилин



Доповіді на секційних засіданнях – 10 хвилин



ПЕРШИЙ ДЕНЬ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

26 листопада 2013 року

Привітання учасників конференції
10:00 – 10:30 

Павленко А.Ф. ректор  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний  університет 
імені Вадима Гетьмана»,  д.е.н.,  професор, Заслужений діяч науки і 
техніки України, академік Академії педагогічних наук України

Лук’яненко Д.Г. перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ 
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима 
Гетьмана», д.е.н., професор 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
10:30 – 18:00

Доповіді:

Малий І.Й. д.е.н.,  професор,  завідувач кафедри макроекономіки та  державного 
управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Ендогенна  парадигма  державного  антикризового  управління 
економікою України

Генкин Б.М. д.э.н.,  профессор, заслуженный  деятель  науки  Российской 
Федерации,  член-корреспондент  Международной  академии  наук 
высшей  школы, заведующий  кафедрой  управления  трудовыми  и 
социальными  процессами Санкт-Петербургского  государственного 
экономического  университета

Системы  формирования  и  распределения  доходов  в  условиях 
глобализации 

Федулова Л.І. д.е.н., професор,  завідувач відділу технологічного прогнозування та 
інноваційної  політики  ДУ  «Інститут  економіки  та  прогнозування 
НАН України»

Управління  регіональним  розвитком  України  в  контексті  
європейських  принципів

Чмир О.С. д.е.н.,  професор,  заступник  директора  з  наукової  роботи  Науково-
дослідного  економічного  інституту  Міністерства  економічного 
розвитку і торгівлі України

Перехід до екологічно орієнтованої економічної політики

Єрохін С.А. д.е.н., професор, ректор Національної академії управління

Інноваційна складова економічного розвитку України

Тютюнникова 
С.В.

д.е.н.,  профессор кафедры экономической теории и  экономических 
методов  управления  Харьковского  национального  университета 
имени В.Н. Каразина

Антикризисное регулирование занятости



Голян В.А. д.е.н.,  професор,  провідний  науковий  співробітник  відділу 
економічних  проблем  водокористування  ДУ  «Інститут  економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України»

Диверсифікація  джерел  інвестиційного  забезпечення  як  
передумова  антикризового  управління  водогосподарськими 
проектами

Желюк Т.Л. д.е.н.,  професор  кафедри державного  і  муніципального  управління 
Тернопільського національного економічного університету

Інституційна  спроможність  уряду  в  реалізації  довгострокової  
антикризової політики

Кундицький 
О.О.

д.е.н., професор кафедри  менеджменту  Львівського  національного 
університету імені Івана Франка

Теоретичні  засади  економічного  відтворення  факторів  
виробництва 

Радіонова І.Ф. д.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Теорія  макроекономічної  політики:  віддзеркалення  досвіду  
глобальної фінансової  нестабільності

Сафонов Ю.М. д.е.н.,  професор,  начальник  відділу  соціально-гуманітарної 
мистецької освіти та освіти з бізнесу і права Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Будівництво  житла  як  інструмент  модернізації  економіки 
України

Михуринская 
Е.А.

д.э.н.,  профессор кафедры  менеджмента  природоохранной 
деятельности  и  региональной  политики  Национальной  академии 
природоохранного и курортного строительства

Стратегическое  планирование  регионального  развития: 
методология и опыт реализации

Liu Xiaoyin
Xiao Qing

Shanghai  University  of  Finance  and  Economics,  Research  Center  of 
Economics of Shanghai School

The condition and measure of using foreign investment in China

Мельник А.Ф. д.е.н.,  професор,  завідувач  кафедри  державного  і  муніципального 
управління  Тернопільського  національного  економічного 
університету 

Подолання  структурної  кризи  економіки  регіонів  на  засадах 
«нового регіоналізму»

Мойсеєнко І.П. д.е.н.,  професор,  завідувач  кафедри фінансово-економічної  безпеки 
Львівського державного університету внутрішніх справ

Антикризове управління: нова економічна парадигма

Omelyaniuk 
Aleksandr 

candidate  of  economics,  docent,  head  of  the  department  of economic 
theory of the Brest State Technical University 

Use of public goods and estimation of institutions efficiency

Kundera 
Jaroslaw 

doctor of economics, professor, director of the Institute of Economics 
of the University of Wroclaw 

Monetary and fiscal policy coordination as an anticrisis method in Euro  
area



Заворотько 
О.В.

заступник начальника управління стратегічного планування розвитку 
економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Монетарна політика та економічне зростання



ДРУГИЙ ДЕНЬ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

27 листопада 2013 року

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
10:00 – 12:30

СЕКЦІЯ 1: «Макроекономічна політика в умовах відкритої 
економіки»

Модератор: Радіонова 
І.Ф.

д.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного
управління ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Доповіді:

Klimovich I.E 
co-authored with 
Omelyaniuk 
A.M.

senior lecture, Brest State Technical University 

candidate of economics, docent, Brest State Technical University

Use of public goods and estimation of institutions efficiency 

Даниленко Н.Б.  
Радько А.А.

к.е.н., доцент, Львівський інститут менеджменту 
к.е.н.,  доцент,  Таврійський  національний  університет  імені 
В.І. Вернадського 

Аналіз економічних  ризиків  макроекономічної політики держави 
в умовах глобалізації

Долинко В.В. 

Байракова И.В.

к.э.н,  доцент,  Крымский экономический институт ГВУЗ «Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» 
к.э.н,  доцент,  Крымский экономический институт ГВУЗ «Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

Теоретические вопросы открытой экономики

Єфремов Д.П. к.е.н.,  докторант,  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Автоматичні  фіскальні  стабілізатори  у  подоланні  економічної  
кризи

Жданов В.І. к.е.н.,  доцент,  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Управління  державним  боргом  за  протициклічної  фіскальної  
політики

Кульбачний C.В. к.е.н.,  доцент,  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Реальний  валютний  курс  як  індикатор  спрямованості  
макроекономічної політики

Москалюк Н.П. к.е.н.,  доцент,  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Формування  валютної  політики  України  в  умовах  зростання 
відкритості економіки



Соколова Ж.В. к.и.н.,  доцент,  Таврический  национальный  университет  имени 
В.И. Вернадского

Макроэкономическая политика в условиях социальной экономики

Королюк Т.О. к.е.н.,  старший  викладач,  ДВНЗ  «Київський  національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чинники флуктуацій валютного курсу в Україні

Троян І.А. к.е.н.,  старший  викладач,  Кримський  економічний  інститут 
ДВНЗ   «Київський  національний  економічний  університет  імені 
Вадима Гетьмана»

Трансформація макроекономічної політики в умовах циклічності 
економічного розвитку

Кирилич Ю.В.  аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ефективність фінансової лібералізації

Ревун К.І. здобувач, Тернопільський національний економічний університет

Антикризове управління у забезпеченні збалансованого розвитку 
національної економіки

Сидоров Д.В. слухач,  Національна  академія  державного  управління  при 
Президентові України

Експорт електроенергії як складова зовнішньої торгівлі України

Стоян К.С. асистент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся 
Гончара

Міжнародний  туризм  як  об’єкт  макроекономічної  політики  в 
Україні

Шевченко Е.А. аспирант,  Таврический  национальный  университет  имени 
В.И. Вернадского

Последствия  реализации  политики  фиксированного  валютного 
курса в украинской экономике

СЕКЦІЯ 2: «Моделі та інститути міжнародного антикризового 
регулювання»

Модератор: Тютюнникова 
С.В.

д.е.н.,  професор  кафедри  економічної  теорії  та 
економічних  методів  управління  Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна

Доповіді:

Домарадзька 
Г.С. Гладун Т.М.

к.е.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка»
старший  викладач,  Національний  університет  «Львівська 
політехніка» 

Міжнародна економічна безпека в умовах фінансової глобалізації

Безматерних 
В.Г.

к.е.н.,  доцент,  Кримський  економічний  інститут  ДВНЗ  «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Державне  регулювання  трудових  відносин  в  умовах  глобалізації  
економіки



Березянко Т.В. к.е.н.,  доцент,  Інститут  післядипломної  освіти  Національного 
університету харчових технологій

Суспільна  відповідальність  бізнесу  як  основа  післякризового  
зростання

Никифоров А.Є. к.е.н.,  доцент, ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Модернізація інноваційних процесів у координатах глобалізації

Черевиков Є.Л. к.е.н., доцент, Державне підприємство «Укрдорінвест»

Міжнародне  публічно-приватне  партнерство  як  інститут 
антикризового регулювання

Федірко Н.В. к.е.н.,  доцент, ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Системи соціального захисту в реалізації антикризової політики

Дем’янчук Д.О. аспірант,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Суверенні фонди добробуту в антикризовому управлінні

Погребняк А.Ю. аспірант,  Національний  технічний  університет  України  «Київський 
політехнічний інститут»

Використання міжнародних моделей антикризового регулювання 
та управління

Сакір-Молочко 
Н.В.

аспірант,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 

Транскордонне співробітництво як чинник економічного розвитку

СЕКЦІЯ 3: «Національні особливості 
державного антикризового управління економікою»

Модератор: Малий 
І.Й.

д.е.н.,  професор,  завідувач кафедри  макроекономіки  та 
державного  управління ДВНЗ  «Київський  національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана

Доповіді:

Павлов К.В. д.э.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  экономики,  Камский 
институт гуманитарных и инженерных технологий

Патоинституты,  патоинституционализм  и  модернизация 
российской экономики

Савченко В.Ф. д.е.н.,  професор,  Чернігівський  державний  інститут  економіки  і 
управління

Стратегічні  напрямки  реформування  економіки  України  в  
сучасних умовах

Гринько Т.В. д.е.н.,  доцент, завідувач кафедри економіки та управління підприємством, 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Формування стратегії антикризового управління



Круш П.В. к.е.н.,  професор,  завідувач  кафедри  економіки  і  підприємництва, 
НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Антикризове  регулювання  в  умовах  післякризового  відновлення 
української економіки

Пухтаєвич Г.О. к.е.н.,  професор, ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Особливості моніторингу продовольчого ринку України

Абибуллаев 
М.С.

к.э.н.,  доцент,  Таврический  национальный  университет  имени 
В.И. Вернадского

Управление персоналом предприятия в условиях инновационного 
развития

Єргін С.М. 

Єргін Є.С.

к.е.н.,  доцент,  Кримський  економічний  інститут  ДВНЗ  «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 

Раціоналізація  галузевої  структури  на  основі  організаційного  
підходу в умовах сучасної економічної кризи

Єрмоленко О.Г. к.е.н.,  доцент,  Таврійський  національний  університет  імені 
В.І. Вернадського

Роль держави у подоланні кризи державних підприємств

Канов О.О. д.е.н.,  доцент,  Кримський  економічний  інститут  ДВНЗ «Київський 
національний економічний  університету імені Вадима Гетьмана»

Ефективність  антикризового  управління  національною 
економікою

Корень Н.В. к.е.н.,  провідний  науковий  співробітник,  Національна  академія 
державного управління при Президентові України

Проблеми розвитку міжбюджетних відносин в Україні

Репов М.І. к.е.н,  доцент,  Кримський  економічний  інститут  ДВНЗ  «Київський 
національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана»

Економічна  безпека  країни  у  контексті  державного  
антикризового управління

Сабадош Г.О. 

Замишляк О.Ж.

к.е.н.,  доцент,  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»
начальник  відділу  промисловості  Управління  промислової  та 
інноваційної  політики  Департаменту  промисловості  та  розвитку 
підприємництва,  Міністерство  економічного  розвитку  і  торгівлі 
України

Ефективність  діяльності  апарату  державного  управління  в 
Україні

Сальникова 
Н.И.

к.э.н,  доцент,  Крымский экономический институт  ГВУЗ «Киевский 
национальный экономический  университет имени Вадима Гетьмана»

Оценка эффективности инноваций в новую технику

Соколик М.П. к.е.н., провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України»

Структурне  реформування  видатків  на  соціальний  захист  і  



соціальне забезпечення в Україні

Тормоса Ю.Г. к.е.н.,  доцент, ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Державне  регулювання  цін  як  інструмент антикризового 
управління

Усик В.І. к.е.н.,  доцент, ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Інноваційний потенціал в антикризовому управлінні економікою  
України

Костенок Я.О. к.е.н.,  старший  викладач,  ДВНЗ  «Київський  національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Стандартизація як інструмент модернізації економіки України

Кошевий М.М. старший  викладач,  Дніпропетровський  національний  університет 
імені Олеся Гончара

Політика  розвитку  наукоємного  виробництва  у  національній  
економіці

Лісовенкова 
І.М.

старший викладач, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Діагностика фінансової діяльності як інструмент антикризового  
управління підприємствами

Бобрышева Т.В. аспирант,  Таврический  национальный  университет  имени 
В.И. Вернадского   

Эффективность  регулирования  национальной  экономической 
безопасности 

Єхалова Г.В. аспірант,  Таврійський  національний  університет  iмені 
В.I. Вернадського

Виклики  та  перспективи  розвитку  національного  ринку 
страхових послуг

Ісаєва М.О. аспірант,  Таврійський  національний  університет  імені 
В.І. Вернадського

Управління капіталом банківської системи

Кочурко О.А. ассистент, Брестский государственный технический университет

Проблемы использования инновационного потенциала республики 
Беларусь

Круш Н.П. аспірант,  Національний  технічний  університет  України  «Київський 
політехнічний інститут»

Роль інновацій в антикризовому управлінні корпорацією

Прудь П.В. аспірант,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Недержавне  пенсійне  забезпечення  в  Україні:  підсумки  10  років 
існування

Покотилов Д.В. аспірант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Пріоритети реформування системи антикризового регулювання в  
Україні

Постоєнко К.І. аспірант,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»



Вплив євроінтеграції на продовольчий ринок України

Слива-Щерба 
Ю.В.

аспирант,  Таврический  Национальный  Университет  имени 
В.И. Вернадского

Особенности посткризисного развития экономики Украины

СЕКЦІЯ 4: «Антикризове управління 
економічним розвитком територій»

Модератор: Чмир 
О.С.

д.е.н.,  професор,  заступник  директора  з  наукової  роботи 
Науково-дослідного  економічного  інституту  Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України

Доповіді:

Liu Xiaoyin Research Center of Economics of Shanghai School, Shanghai University 
of Finance and Economics, 

The  improvement  and  development  of  Shanghai’s  urban  economic 
competitiveness

Бережная И.В.

в соавторстве с
Михуринской 
Е.А.

д.э.н.,  профессор,  Национальная  академия  природоохранного  и 
курортного строительства
д.э.н.,  профессор, Национальная  академия  природоохранного  и 
курортного строительства

Стратегическое  планирование  регионального  развития: 
методология и опыт реализации

Заплітна Т.В. к.е.н., доцент, Національний транспортний університет

Економічна  безпека  підприємства  та  антикризове  управління 
регіональним розвитком

Вельгош Н.З. 

Осадчий Є.І.

к.е.н.,  доцент,  Кримський  економічний  інститут  ДВНЗ  «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
к.г.н.,  доцент,  Кримський  економічний  інститут  ДВНЗ  «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Регіональна асиметрія економічного розвитку та її  подолання в 
антикризовому управлінні економікою

Кондрашихін 
А.Б.

д.е.н.,  доцент,  ДВНЗ «Академія  муніципального управління» МОН 
України

Державне  антикризове  управління  територіями  з  
використанням міжбюджетних трансфертів

Котенок Д.М. к.е.н.,  доцент,  докторант,  ДВНЗ  «Київський  національний 
економічний  університет імені Вадима Гетьмана»

Сучасні принципи формування системи управління містом

Кравченко Л.А. к.е.н.,  доцент,  Таврійський  національний  університет  імені 
В.І. Вернадського

Державне регулювання економічного потенціалу регіону

Омельченко 
Л.С.

Лактионова 

к.э.н.,  заведующий  кафедрой  финансов  и  банковского  дела,  ГВУЗ 
«Приазовский  государственный технический университет»
к.э.н.,  доцент,  ГВУЗ  «Приазовский   государственный  технический 
университет» 



О.Е. Аутсорсинговые  центры  финансовых  услуг  в  экономическом 
развитии территории

Петриків А.В. к.н.д.у.,  доцент,  Тернопільський  національний  економічний 
університет

Антикризове управління економічним розвитком територій

Піріашвілі О.Б. к.е.н.,  старший науковий співробітник,  ДУ «Інститут  економіки та 
прогнозування НАН України»  

Сучасні  тенденції  формування  та  реалізації  стратегії  
регіонального розвитку (на прикладі Вінницької області)

Бедрик К.А. аспирант,  Таврический  национальный  университет  имени 
В.И. Вернадского 

Антикризисное  регулирование  экономики  Украины  в  условиях 
глобализации

Бережной А.В. аспирант,  Национальная  академия  природоохранного  и  курортного 
строительства

Конкурентоспособность морского порта региона

Домбровський Ю.М. аспірант, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Антикризове  управління  розвитком:  глобалізація  чи 
регіоналізація?

Москаленко 
В.В.

аспірант,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Визначення  «поворотних  точок»  в  економіці  регіону  як  
інструмент антикризового управління

Просяник Н.В. аспірант,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Міське господарство як об’єкт антикризового управління

СЕКЦІЯ 5: «Стратегічні пріоритети 
та прогнозування довгострокової антикризової політики»

Модератор: Ємельяненко 
Л.М.

д.е.н.,  доцент кафедри макроекономіки та державного 
управління,  ДВНЗ  «Київський  національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповіді:

Бречко О.В.
у співавторстві з 
Желюк Т.Л.

к.е.н.,  доцент,  Тернопільський  національний  економічний 
університет 

д.е.н.,  професор,  Тернопільський  національний  економічний 
університет

Інституційна  спроможність  уряду  в  реалізації  довгострокової  
антикризової політики

Радина О.И. д.э.н.,  профессор,  Южно-Российский государственный университет 



Чеснокова А.В.
экономики и сервиса
аспирант, руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «2С» 

Стимулирование  лояльности  персонала  в  антикризисном 
регулировании

Ємельяненко 
Л.М.

д.е.н.,  доцент,  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Стратегічні  пріоритети  збалансування  людського  і  
технологічного розвитку

Бервено О.В.
в соавторстве с 
Тютюнниковой С.В.

к.э.н.,  доцент,  Харьковский  национальный  университет  имени 
В.Н. Каразина
д.э.н,  профессор,  Харьковский  национальный  университет  имени 
В.Н. Каразина

Антикризисное регулирование занятости

Куценко Т.Ф. к.е.н.,  доцент, ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Оцінка ефективності фінансової політики держави

Пасічник О.В. к.е.н., доцент, ТОВ «Компанія з управління активами «ІНКОМ»

Трансформація ринку капіталу України в умовах нової економіки

Скрипник Н.Є. к.е.н.,  доцент,  Дніпропетровський  національний  університет  імені 
Олеся Гончара

Антикризова політика на засадах підвищення адаптивності до  
глобальних викликів сучасності

Терон І.В. к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, Інститут демографії і 
соціальної політики  імені М.В. Птухи  НАН України

Стратегічні  пріоритети  інвестиційного  забезпечення 
модернізації соціально-трудових відносин

Торопова И.С. к.э.н.,  доцент,  Таврический  национальный  университет  имени 
В.И. Вернадского

Использование  аналитических  методов  в  антикризисном 
управлении прямыми затратами

Федоров І.О.

Покотілов Д.В.

к.е.н.,  доцент,  Таврійський  національний  університет  імені 
В.І. Вернадського
аспірант,  Таврійський  національний  університет  імені 
В.І. Вернадського

Пріоритети реформування системи антикризового регулювання в  
Україні

Чистов С.М. к.е.н.,  доцент,  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Інституційні перетворення як чинник економічного і соціального 
розвитку України

Щебликіна І.О.

Кухта В.О.

к.е.н.,  доцент,  Таврійський  національний  університет  імені 
В.І. Вернадського
студент, Мелітопольський державний педагогічний  університет імені 
Б. Хмельницького

Пріоритети забезпечення економічної безпеки України
Сіра І.В. к.е.н.,  асистент,  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний 



університет імені Вадима Гетьмана»

Державна  підтримка  підприємництва  як  інструмент 
антикризового регулювання

Андрощук І.І.
у співавторстві із 
Голян В.А.

 аспірант, Луцький національний технічний університет
 
д.е.н.,  професор,  ДУ «Інститут  економіки  природокористування  та 
сталого розвитку НАН України»

Диверсифікація  джерел  інвестиційного  забезпечення  як  
передумова  антикризового  управління  водогосподарськими 
проектами

Артеменко О.С. начальник  відділу  грошового  обігу  та  касових  операцій,  Філія 
Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк»

Пріоритети антикризового державного регулювання банківського 
бізнесу

Романюк Е.В. преподаватель,  Таврический  национальный   университет  имени 
В.И. Вернадского

Инфраструктурное обеспечение государственного регулирования 
занятости населения

Назаренко Г.П. старший  преподаватель,  Крымский  экономический  институт  ГВУЗ 
«Киевский  национальный  экономический   университет  имени 
Вадима Гетьмана»

Социальные ориентиры антикризисного управления экономикой

Субоч Е.П. старший преподаватель,  Крымский экономический институт  ГВУЗ 
«Киевский  национальный   экономический  университет»  имени 
Вадима  Гетьмана»

Особенности мотивации труда в условиях кризиса

Цыкунов И. А. старший  преподаватель,  Таврический  национальный  университет 
имени В.И. Вернадского

Обоснование критериев экономической безопасности

Чернявський 
К.А.

асистент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Антикризові  пріоритети  державного  регулювання  кредитного  
ринку

Білецький О.В. аспірант, Донецький національний університет

Людський  капітал  як  стратегічний  чинник  інноваційного  
розвитку

Маховка В.М. асистент,  Полтавський  національний  технічний  університет 
імені Юрія Кондратюка

Особливості державного антикризового управління туристичною 
галуззю України

До нових зустрічей!


	к.э.н., доцент, Таврический национальный университет имени                     В.И. Вернадского

