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ПРОГРАМА 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

з міжнародною участю 

 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 

ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, 

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 
10 листопада 2021 р. 

 

 
 

 

м. Київ 

 



Формат проведення конференції: дистанційно 

(платформа Join Zoom Meeting  

Пленарне засідання 

https://us02web.zoom.us/j/86882361352?pwd=ZGtLWmFSQzdqVC9

NbWhjZVZhSjZvUT09 

 

Meeting ID: 868 8236 1352 

Passcode: 2021 

 

Секція 1. Фінансова система та інформаційні технології в умовах 

цифрової трансформації 

Формат проведення секції: дистанційно 

(платформа Join Zoom Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/85755714331?pwd=c0VvQVgvclZCcldSMn

Rzc0hvSjQ5Zz09 

 

Meeting ID: 857 5571 4331 

Passcode: 2021 

 

Секція 2. Актуальні проблеми управління на різних рівнях 

економічної агрегації 

Формат проведення секції: дистанційно 

(платформа Join Zoom Meeting  

https://zoom.us/j/97226032711?pwd=b0ZmUk1XS0ZIUG9MS0VrcX

NScDFlUT09 

 

Meeting ID: 972 2603 2711 

Passcode: 681773 

 

Секція 3. Проблеми економіки в контексті віртуальної реальності: 

муніципальний, регіональний та державний аспекти 

Формат проведення секції: дистанційно 

(платформа Join Zoom Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/88327786615?pwd=SER4SUlXeW90aFg1dzhO

ZnZ3RU5yZz09 

 

Meeting ID:  883 2778 6615 

Passcode: 2021 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/86882361352?pwd=ZGtLWmFSQzdqVC9NbWhjZVZhSjZvUT09
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https://zoom.us/j/97226032711?pwd=b0ZmUk1XS0ZIUG9MS0VrcXNScDFlUT09
https://zoom.us/j/97226032711?pwd=b0ZmUk1XS0ZIUG9MS0VrcXNScDFlUT09
https://us02web.zoom.us/j/88327786615?pwd=SER4SUlXeW90aFg1dzhOZnZ3RU5yZz09
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Секція 4. Сучасні форми і методи підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для органів управління, суб’єктів 

господарювання 

Формат проведення секції: дистанційно 

(платформа Join Zoom Meeting  

https://zoom.us/j/91363844477?pwd=cW5DaHRxUDdHZ3ZWM3c2RE5X

MkpuQT09 

 

Meeting ID:  913 6384 4477 

Passcode: 017484 

 

Порядок роботи конференції: 

09.30 – 10.00 Приєднання учасників конференції до онлайн-

платформи 

10.00 – 12.00 Пленарне засідання 

13.00 – 17.00 Секційні засідання 

 

Регламент: 

Пленарна доповідь — до 10 хв. 

Доповідь на дискусійній платформі — до 5 хв. 

Доповідь на круглому столі — до 7 хв. 

 

Speaking time: 

Plenary presentation — up to 10 minutes 

Presentation in Sections — up to5 minutes 

Discussions — up to 7 minutes 

 

Робочі мови конференції: 
Українська, англійська. 

 

Conference languages: 

Ukrainian, English. 

  

https://zoom.us/j/91363844477?pwd=cW5DaHRxUDdHZ3ZWM3c2RE5XMkpuQT09
https://zoom.us/j/91363844477?pwd=cW5DaHRxUDdHZ3ZWM3c2RE5XMkpuQT09


Вітальне слово / Greetings 

10.00–10.15 

 

Алла Валер’янівна Михацька, декан Факультету інформаційних 

технологій та управління  Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидатка педагогічних наук 
 

Людмила Миколаївна Ільїч, завідувачка кафедри управління 

Факультету інформаційних технологій та управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка, докторка економічних наук, 

доцентка 
 

Олександр Миколайович Левченко, проректор з наукової роботи 

Центральноукраїнського національного технічного університету, 

доктор економічних наук, професор 
 

Hani Haidoura, Vice president of American University of Culture and 

Education (Beirut, Lebanon), PhD (Economics) 
 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

PLENNARY SESSION 

 

10.15–12.00 

 

Модератор / Moderator: 

Ольга Олександрівна Сосновська, завідувачка кафедри фінансів та 

економіки Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка 

економічних наук, доцентка 

 

Доповіді / Reports 

 

Сучасні проблеми публічного управління у сфері економіки в період 

соціально-економічної кризи 

Клавдія Василівна Дубич, професорка кафедри управління охороною 

здоров’я та адміністрування Національного університету охорони 

здоров’я України, докторка наук з державного управління, професорка 

 

Бізнес-асоціації в системі підтримки і розвитку малого 

підприємництва в Україні 

В’ячеслав Михайлович Биковець, Генеральний директор Спілки 

підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств 



 

Effect of Lebanese Currency Meltdown on Lebanese Economy 

Hussein Nabulsi, Campus Director American University of Culture and 

Education (Beirut, Lebanon), PhD (Economics) 

 

Освітня політика із забезпечення якості освіти в Україні 

Іван Ярославович Юрійчук, директор департаменту акредитації та 

моніторингу Державної служби якості освіти 

 

Динаміка цін на фінансові активи в контексті розвитку світової 

економіки 

Дмитро Михайлович Жерліцин, завідувач кафедри економічної 

кібернетики Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор економічних наук, професор 

 

Сучасні тренди розвитку фінансової системи України у контексті 

загальносвітових тенденцій 

Тетяна Олексіївна Кізима, професорка кафедри фінансів ім. С.І. Юрія 

Західноукраїнського національного університету, докторка 

економічних наук, професорка 

 

Розвиток розумних міст: зарубіжний досвід та його актуальність 

для впровадження в Україні 

Ілона Олександрівна Андрощук, доцентка кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського 

національного технічного університету, кандидатка економічних наук, 

доцентка 

 

Шерингова економіка: Яке її майбутнє в соціально-економічному 

середовищі України? 

Наталія Миколаївна Краус, професорка кафедри фінансів та економіки 

Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка 

економічних наук, доцентка 

 

 

  



РОБОТА В СЕКЦІЯХ 

 

Секція 1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

Формат проведення секції: дистанційно 

(платформа Join Zoom Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/85755714331?pwd=c0VvQVgvclZCcldSMn

Rzc0hvSjQ5Zz09 

Meeting ID: 857 5571 4331 

Passcode: 2021 

 
Модератор / Moderator: 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувачка кафедри фінансів та 

економіки Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка 

економічних наук, доцентка 

 
 

Доповіді / Reports 

 

Сучасні аспекти управління інвестиційною безпекою підприємств 

Казак Оксана Олексіївна, доцентка кафедри фінансів та економіки, 

кандидатка економічних наук, доцентка 

 

Перспективи удосконалення механізму управління кредитними 

ризиками 

Васечко Людмила Іванівна, доцентка кафедри фінансів та економіки, 

кандидатка економічних наук, доцентка 

 

Державна підтримка рівня життя населення в умовах нових 

глобальних викликів в країнах ЄС та України 

Рамський Андрій Юрійович, професор кафедри фінансів та економіки, 

доктор економічних наук, професор  

 

Конкурентні переваги страхового бізнесу в контексті цифрових 

трансформацій 

Сосновська Ольга Олександрівна, завідувачка кафедри фінансів та 

економіки, докторка економічних наук, доцентка 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/85755714331?pwd=c0VvQVgvclZCcldSMnRzc0hvSjQ5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85755714331?pwd=c0VvQVgvclZCcldSMnRzc0hvSjQ5Zz09


Секція 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ 

РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ АГРЕГАЦІЇ 

 

Формат проведення секції: дистанційно 

(платформа Join Zoom Meeting  

https://zoom.us/j/97226032711?pwd=b0ZmUk1XS0ZIUG9MS0VrcX

NScDFlUT09 

Meeting ID: 972 2603 2711 

Passcode: 681773 

 

Модератор / Moderator: 

Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцентка кафедри управління 

Факультету інформаційних технологій та управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка, докторка наук з державного 

управління 

 

 

Доповіді / Reports 

 

Потенціал розвитку срібної економіки на ринку товарів та послуг 

Халецька Аліна Анатоліївна, професорка Києво-Могилянської школи 

врядування імені Андрія Мелешевича, докторка наук з державного 

управління, професорка 

 

Культурна дипломатія XXI століття 

Шевченко Лілія Василівна, Голова Всеукраїнської громадської 

організації  «Територія Жінок», Голова комітету культурної та 

публічної дипломатії ЖДПУ, членкиня Громадської Ради МЗС 

України, власниця мережі жіночого простору українських дизайнерів 

«Буду Гарна» 

 

Використання принципів корпоративної соціальної 

відповідальності в сучасній системі публічного управління в Україні 

Квасова Валентина Миколаївна, Член правління Громадської 

організації «Міжнародна екологічна безпека» 

 

Модернізація системи управління соціальною сферою в умовах 

децентралізації 

Яковенко Ігор Валентинович, доцент кафедри управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат економічних наук, 

доцент 

https://zoom.us/j/97226032711?pwd=b0ZmUk1XS0ZIUG9MS0VrcXNScDFlUT09
https://zoom.us/j/97226032711?pwd=b0ZmUk1XS0ZIUG9MS0VrcXNScDFlUT09


 

Актуальні проблеми підвищення кваліфікації державних 

службовців 
Лукін Сергій Юрійович, директор Центру підвищення кваліфікації 

Київської області, доктор наук з державного управління, доцент  

 

 

Секція 3. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ: МУНІЦИПАЛЬНИЙ, РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА 

ДЕРЖАВНИЙ АСПЕКТИ 

 

Формат проведення секції: дистанційно 

(платформа Join Zoom Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/88327786615?pwd=SER4SUlXeW90aFg1dzhO

ZnZ3RU5yZz09 

Meeting ID:  883 2778 6615 

Passcode: 2021 

 

Модератор / Moderator: 

Краус Наталія Миколаївна, професорка кафедри фінансів та економіки 

Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка 

економічних наук, доцентка 

 

 

Доповіді / Reports 

 

Цифрові двійники в промисловому інноваційному виробництві: 

економічні ефекти та техніко-технологічна оптимізація 

Краус Наталія Миколаївна, професорка кафедри фінансів та 

економіки, докторка економічних наук, професор 

 

Громадський бюджет, як фактор соціальної безпеки міста Києва: 

сучасний стан та проблеми функціонування 

Руденко Валентина Сергіївна, викладачка кафедри фінансів та 

економіки, аспірантка 

 

Сучасні напрями удосконалення та розвитку екосистеми 

стартапів України 

Вакофян Ваган Григорович, аспірант кафедри фінансів та економіки  

 

  

https://us02web.zoom.us/j/88327786615?pwd=SER4SUlXeW90aFg1dzhOZnZ3RU5yZz09
https://us02web.zoom.us/j/88327786615?pwd=SER4SUlXeW90aFg1dzhOZnZ3RU5yZz09


Людиноцентрований вектор розвитку територіальних громад  

Ушенко Наталя Валентинівна, професорка кафедри фінансів та 

економіки, докторка економічних наук, професор 

 

Цифровізація економіки України: проблеми та наслідки 

Євтушевська Ольга Володимирівна, доцентка кафедри фінансів та 

економіки, кандидатка економічних наук, доцентка 

 

Розвиток містоцентричної економічної моделі трансформації 

світової економіки 

Жукова Юлія Миколаївна, доцентка кафедри фінансів та економіки, 

кандидатка економічних наук, доцентка 

 

 

Секція 4. СУЧАСНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ТА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ 

УПРАВЛІННЯ, СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Формат проведення секції: дистанційно 

(платформа Join Zoom Meeting  

https://zoom.us/j/91363844477?pwd=cW5DaHRxUDdHZ3ZWM3c2RE5X

MkpuQT09 

Meeting ID:  913 6384 4477 

Passcode: 017484 

 

Модератор / Moderator: 

Ільїч Людмила Миколаївна, завідувачка кафедри управління 

Факультету інформаційних технологій та управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка, докторка економічних наук, 

доцентка 

 

 

Доповіді / Reports 

 

Використання Стандарту керівника закладу загальної середньої 

освіти у професійному розвитку 

Софій Наталія Зіновіївна, перший заступник директора Українського 

інституту розвитку освіти, кандидат педагогічних наук 

 

  

https://zoom.us/j/91363844477?pwd=cW5DaHRxUDdHZ3ZWM3c2RE5XMkpuQT09
https://zoom.us/j/91363844477?pwd=cW5DaHRxUDdHZ3ZWM3c2RE5XMkpuQT09


Інформаційна система закладу освіти як інструмент 

стратегічного управління 

Юрійчук Іван Ярославович, директор департаменту акредитації та 

моніторингу Державної служби якості освіти України 

 

Підвищення кваліфікації вчителів для Нової української школи 

Кочерга Олександр Васильович, кандидат психологічних наук, доцент, 

заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту 

післядипломної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

Інтеграція методу "водоспаду" в систему післядипломної освіти: 

можливості та ризики" 

Івашньова Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту 

післядипломної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 
 

З повагою, 

оргкомітет конференції 


