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9
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  - початок реєстрації учасників 

10
00

  - брифінг для представників ЗМІ 

10
30

–12
30 

– пленарне засідання  

13
00

–14
00 

– обід 

14
30

–16
00 

– продовження роботи в секціях 

16
00

–16
30 

– перерва 

16
30

– 18
00

 продовження роботи в секціях 

18
00

 – закриття коференції 

 

Відкриття конференції 

Вступне слово: 

Юрій Ткач - Президент Чернігівської міської громадської 

організації "Євроклуб"  

Вітальне слово: 

Вікторія Аніщенко - директор Чернігівської філії ПВНЗ 

"Європейський університет" 

Ігор Попов - в.о. директора Чернігівської філії Київського 

Славістичного Університету  

Юрій Музика – заступник начальника управління внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю Чернігівської ОДА 

Володимир Бурдов – начальник управління інвестицій і туризму 

Чернігівської міської ради 

 

Виступи учасників конференції 

Пленарне засідання 

Особенности модернизации российской экономики 

К.В. Павлов, д.е.н., професор, Іжевська філія Російського 

університету кооперації, Росія 

 

Перспективи вступу України до Європейського Союзу та 

перешкоди на цьому шляху 

В.О. Аніщенко, к.т.н., доцент, директор Чернігівської філії ПВНЗ 

"Європейський Університет", Ю. І. Носенко, викладач кафедри 

соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін ПВНЗ 

"Європейський Університет", м. Чернігів  

Основні проблеми євроінтеграції України 

І.В. Гончарова, заступник директора з Бізнес-коледжу, ПВНЗ 

"Європейський університет", м. Донецьк 

 

Східне партнерство: можливості та виклики 

Ю.С. Вдовенко, к.е.н., доцент кафедри фінансів Чернігівського 

державного технологічного університету 

 

Енергетичний вимір відносин України та Європейського 

Союзу: нормативно-інституційний аспект  

Г.А. Максак, президент Поліського фонду міжнародних та 

регіональних досліджень 

 

Українська національна ідея: між європеїзмом та 

націоналізмом 

В.В. Чігірьова, аспірант кафедри історії та світової політики 

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 

 

Роль медіадипломатії  у забезпеченні  євроінтеграційного курсу  

України 

С.В. Полегенько, студентка 5-го курсу Чернігівської філії 

Київського Славістичного Університету 
 

 



Особливості національного складу військових поселень 

Російської армії в Київській та Подільській губерніях 

Ю.В. Ткач, аспірант кафедри всесвітньої історії, Чернігівський 

національний педагогічний університет ім.. Т.Г. Шевченка 

 

Культура поведінки в мережі Інтернет 

І.В. Скрипка, старший викладач кафедри менеджменту 

Чернігівської філії Київського Славістичного Університету, Т.Ю. 

Скрипка,аналітик, ТОВ “Newwell” 

 

Європейська та громадянська освіта 

Маркіян Желяк, голова асоціації "Центр європейської співпраці", 

Республіка Польща, Р.В. Гусак, керівник європейського клубу 

чернігівського ліцею №22, голова правління молодіжної 

громадської організації "Міський молодіжний центр "Жменя" 

 

Проблемы интеграции науки и образования в Украине 

З. Шедіна, аспірантка, Центр досліджень науково-технічного 

потенціалу та історії науки НАНУ 

 

Технології semantic web та мультиагентні системи  в 

дистанційному навчанні 

С.В. Дивнич, аспірант кафедри інформаційних систем та 

технологій, ПВНЗ "Європейський університет" 

 

Архітектурні особливості побудови системи служби 112 в 

Україні 

Є.В. Любчик, аспірант кафедри інформаційних систем та 

технологій, ПВНЗ "Європейський університет" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секційні засідання: 

 

 

Секція 1 

Соціально-економічні аспекти євроінтеграції 

 

Антикризове управління розвитком підприємств 

Д.В. Солоха, к.е.н., завідувач  кафедри економіки та 

менеджменту, ПВНЗ "Європейський університет", м. Донецьк 

 

Резерви та можливості підвищення рівня фінансової безпеки 

регіонів України 

С.М. Смирнов, к.т.н., доцент, заступник директора з наукової 

роботи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Донецьк 

 

Простой аналитический метод краткосрочного 

прогнозирования 

Ю.І. Левченко, к.е.н, доцент, завідувач кафедри менеджменту 

Чернігівської філії Київського Славістичного Університету 

 

Capital Tax Competition: theory and empirical evidence from 

Ukraine 

Н.Б Фролова, молодший науковий співробітник ДУ "Інститут 

економіки та прогнозування НАНУ", О.О. Руденко, головний 

економіст ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ" 

 

Особливості маркетингових комунікацій туристичних 

підприємств 

К.В. Сіренко, аспірантка, ПВНЗ "Європейський університет" 

 

Туризм як напрямок співробітництва України з Європейським 

Союзом  

Л.В Должикова, аспірантка кафедри менеджменту, ПВНЗ 

"Європейський університет" 

 

Показники та способи підвищення ефективності використання 

оборотних коштів підприємств 

І.А. Напалько, аспірант, ПВНЗ "Європейський університет" 

 



Амортизаційна політика в Україні 

Н.М. Троц, аспірантка, відділ фінансового і бюджетного , 

прогнозування, ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАНУ" 

 

Особливості транскордонного співробітництво регіонів 

України 

О.С. Ванжула, студентка, Чернігівська філія Київського 

Славістичного Університету 

 

 

 

Секція 2 

Політично-правові аспекти європейської інтеграції. 

 

Адміністративне право як необхідна умова забезпечення права 

громадян на освіту 

Н.С. Ракша, к.ю.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, ПВНЗ "Європейський університет", м. Донецьк 

 

Geneza i przebieg konfliktu o flotę Czarnomorską w latach 1991 - 

1997 

Генрик Сенкевич, магістрант Університету ім. А. Міцкевича, 

Республіка Польща 

 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. – 

troska o dobro Ukrainy czy ingerencja w jej wewnętrzne sprawy? 

Матеуш Зетек, магістрант Університету ім. А. Міцкевича, 

Республіка Польща 

 

Історико-правовий аспект виникнення мережі сільських та 

волосних виконавчих комітетів громадських організацій у 

1917 р. в контексті українського досвіду формування 

громадянського суспільства 

А.Г. Нітченко, старший викладач кафедри цивільного і 

господарського права, юридичного факультету Чернігівського 

державного інституту економіки і управління 

 

 

 

Модернизация принципов внешнеполитического курса 

Украины в контексте европейской интеграции 

М.А. Завгроднюк, аспірантка кафедри політології Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечнікова 

 

Проблема адаптации законодательства Украины к 

законодательству Европейского Союза 

А.І. Сбоєва, студентка, Донецький державний університет 

управління 

 

Українсько-польські відносини на сучасному етапі 

М.В. Шуман, студентка, Чернігівська філія Київського 

Славістичного Університету 

 

Українсько-польські відносини у контексті євроінтеграції 

Н.М. Яковищенко, студентка, Чернігівська філія Київського 

Славістичного Університету 

 

 

 

Секція 3 

Гуманітарні та освітні аспекти європейської інтеграції 

 

Європейська і національна ідентичність громадян України та 

освітні аспекти європейської інтеграції 

Т.С. Воропаєва, к.п.н., доцент, Центр українознавства 

філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 

Виховання майбутніх громадян у вищому навчальному закладі 

В.О. Черкашенко, к.ф.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, ПВНЗ "Європейський університет", м. Донецьк 

 

Розширення жіночого представництва в органах законодавчої 

влади: європейський досвід для України 

О.В. Оніщенко, к.і.н., доцент, Чернігівська філія Київського 

Славістичного Університету 


