
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства та природокористування; 

Державна професійна вища школа ім. Якуба Парадижа у Гожуві-Великопольcькому  

(Польща); Технічний університет м. Варна (Болгарія); Сумський державний університет; 
Академія економічних наук України; Академія муніципального управління; Молдавська 

економічна академія; Європейський науковий інститут інновацій (Польща); Львівський 

національний аграрний університет; Інститут інформаційних систем і менеджменту (Латвія); 
Міжнародний комітет боротьби із злочинністю, Міжнародна кримінальна антитерористична 

організація (Словацька філія); Східноєвропейська агенція з розвитку; Національний університет 

«Львівська політехніка»; Головне управління Державної фіскальної служби у Рівненській 
області; Представництво «Ноосфера Венчурс ЮЕсЕй, Ink»; Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України; 

Всеукраїнська спілка вчених-економістів; Євразійський національний університет 
 ім. Л. М.Гумільова (Казахстан); Національна служба посередництва і примирення України; 

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща); Громадська організація 

«Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»; Одеський регіональний 

інститут державного управління НАДУ при Президентові України; Асоціація міжнародних 

відносин (Чехія); Державна вища професійна школа в Хелмі (Польща); Люблінська Політехніка 
(Польща); Рівненська обласна державна адміністрація; Управління економіки виконавчого 

комітету Рівненської міської ради; ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів» 

  

ПРОГРАМА  
І Міжнародної науково-практичної конференції  

«Інституціоналізація процесів 
євроінтеграції: суспільство, економіка, 

адміністрування» 
                                        

                                          21-22 квітня 2016 року  

 

                                                     

                                                    м. Рівне 
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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

КРУГЛИЙ СТІЛ «Проблеми та перспективи розвитку місцевого бізнесу в 

контексті євроінтеграції». 

СЕКЦІЯ 1. Економічні аспекти євроінтеграції: облік, аналіз, трудовий потен-

ціал, бізнес-планування.  

СЕКЦІЯ 2. Публічне адміністрування та правове забезпечення євроінтег-

раційних процесів. 

СЕКЦІЯ 3. Біоекономіка, імплементація європейських директив та збалан-

соване природокористування. 

СЕКЦІЯ 4. Інноваційно-інтелектуальний потенціал європейської економіч-

ної  інтеграції. 

СЕКЦІЯ 5. Євроінтеграція в умовах глобалізаційних процесів: філософські, 

мовно-культурологічні, педагогічні та історико-політологічні виміри. 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

21 квітня, четвер 

8.30-10.00 – Реєстрація учасників: другий корпус НУВГП, 4-й поверх,  

вул. Олекси Новака (колишня вул. Приходька), 75, м. Рівне, 33003. 

10.00-13.00 – Пленарне засідання (другий корпус НУВГП, ауд. 278). 

13.00-14.00 – Обідня перерва. 

14.00-17.30 – Засідання «круглого столу» (перший корпус НУВГП, конфе-

ренц-зала). 

14.00-17.30 – Секційні засідання (другий корпус НУВГП). Секції: перша 

(278 ауд.), друга (251 ауд.), третя (250 ауд.), четверта (276 ауд.), п’ята (264 

ауд.). 

22 квітня, п’ятниця 

10.00-12.00 – Підведення підсумків. 

12.00 – Культурна програма. 

РЕГЛАМЕНТ 

 Пленарне засідання:                           Секційні засідання:  

до 10 хв. – доповідь;                                до 7 хв. – доповідь;   

до 5 хв. – відповіді на запитання.           до 5 хв. – відповіді на запитання. 

 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Мошинський Віктор, голова програмного комітету, ректор 

Національного університету водного господарства та природокористування, 

д.с.-г.н., професор; 

Яскевіч Яцик, співголова програмного комітету, доктор наук, декан 

Факультету адміністрації і національної безпеки Державної професійної 

вищої школи ім. Якуба з Парадижу в Гожові-Великопольcькому (Гожув-

Великопольський, Польща);  

Гвожьджєвіч Сильвія, співголова програмного комітету, доктор 

кафедри адміністрації та національної безпеки Державної професійної вищої 
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школи ім. Якуба з Парадижу в  Гожові-Великопольcькому (Гожув-

Великопольський, Польща); 

Васілєв Росен, співголова програмного комітету, ректор Технічного 

університету Варна (Варна, Болгарія), д.інж., професор; 

Приварський Юрій, співголова програмного комітету, перший 

заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації; 

Грігорой Лілія, декан облікового факультету Молдовської економічної 

академії (Кишинів, Молдова), д.е.н., професор; 

Крачунов Хрісто, завідувач кафедри екології Технічного університету 

Варна (Варна, Болгарія), д.інж., професор; 

Затько Йозеф, президент Міжнародного комітету боротьби із 

злочинністю, Міжнародна кримінальна антитерористична організація 

(Словацька філія), Східноєвропейська агенція з розвитку; 

Ронек Генрик, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Університету 

Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Люблін, Польща), доктор наук, 

професор; 

Троціковські Тадеуш, президент Європейського наукового інституту 

інновацій (Польща), д.е.н.; 

Чугунніков Віталій, голова Рівненської обласної державної 

адміністрації; 

Зайцев Дмитро, начальник Головного управління ДФС у Рівненській 

області; 

Хомко Володимир, міський голова м. Рівного. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Савіна Наталія, голова організаційного комітету, проректор з наукової 

роботи та міжнародних зв’язків НУВГП, д.е.н., професор; 

Сорока Валерій, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 

НУВГП, к. с.-г. н., доцент; 

Лагоднюк Олег, проректор з науково-педагогічної, методичної та 

виховної роботи НУВГП, к.т.н., доцент; 

Дмитренко Олександр, проректор з науково-педагогічної та 

адміністративно-господарської роботи; 

Валюх Андрій, директор навчально-наукового інституту економіки та 

менеджменту НУВГП, к.е.н., доцент; 

Балабаєва Зінаїда, професор кафедри філософських та соціально-

політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.філос.н.;  

Безтелесна Людмила, завідувач кафедри трудових ресурсів і 

підприємництва НУВГП, д.е.н., професор; 

Грішнова Олена, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; 

Грицюк Петро, завідувач кафедри економічної кібернетики НУВГП, 

д.е.н., професор; 
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Залужна Алла, завідувач кафедри суспільних дисциплін НУВГП, 

д.філос.н., професор; 

Зубілевич Світлана, професор кафедри обліку і аудиту, заступник 

директора ННІ економіки та менеджменту з наукової та економічної 

діяльності НУВГП, к.е.н.; 

Іжа Микола, директор Одеського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України, д.політ.н., професор; 

Кожушко Леонід, завідувач кафедри менеджменту НУВГП, д.т.н., 

професор; 

Кендюхов Олександр, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів;  

Кушнір Ніна, завідувач кафедри економіки підприємства НУВГП, к.е.н., 

професор;  

Кузьмін Олег, директор Навчально-наукового інституту економіки і 

менеджменту НУ «Львівська політехніка», д.е.н., професор;  

Лазаришина Інна, завідувач кафедри обліку і аудиту НУВГП, д.е.н., 

професор; 

Мальчик Мар’яна, завідувач кафедри маркетингу НУВГП, д.е.н., 

професор; 

Наконечна Ольга, завідувач кафедри філософії НУВГП, д.філос.н., 

професор; 

Павлов Володимир, завідувач кафедри фінансів і економіки природоко-

ристування НУВГП, д.е.н., професор; 

Прокопенко Ольга, декан факультету економіки і менеджменту 

Сумського державного університету, д.е.н., професор; 

Мадіярова Діана, Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумі-

льова, д.е.н., професор; 

Романенко Євгеній, президент  Громадської організації «Всеукраїнська 

асамблея докторів наук з державного управління», д.держ.упр., професор; 

Сазонець Ольга, завідувач кафедри міжнародної економіки НУВГП, 

д.е.н., професор; 

Сазонець Ігор, завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності НУВГП, д.е.н., професор; 

 Саух Петро, ректор Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, д.філос.н., професор; 

Скрипчук Петро, професор кафедри менеджменту НУВГП, д.е.н.; 

Сохнич Анатолій, завідувач кафедри управління земельними ресурсами 

Львівського національного аграрного університету, д.е.н., професор;  

Третяк Антон, директор Навчально-наукового інституту економіки та 

екології природокористування Державної екологічної академії післядип-

ломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів 

України, д.е.н., професор; 

Чубай Володимир, доцент кафедри обліку та аналізу НУ «Львівська 

політехніка», голова Ради молодих вчених ННІ економіки і менеджменту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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к.е.н.; 

Ханін Ігор, директор наукового центру Представництва «Ноосфера 

ВенчурсЮесЕй, Ink»; д.е.н., професор; 

Черевко Георгій, завідувач кафедри економіки підприємства Львівського 

національного аграрного університету, д.е.н., професор; 

Яців Ігор, проректор з наукової роботи Львівського національного 

аграрного університету, д.е.н., професор; 

Якимчук Аліна, професор кафедри державного управління, документо-

знавства та інформаційної діяльності, д.е.н., головний менеджер 

міжнародного видання «International Journal of New Economics and Social 

Sciences» (IJONESS). 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Вітальне слово: 

Мошинський Віктор Степанович, ректор Національного університету 

водного господарства та природокористування, д.с.-г.н., професор; 

Приварський Юрій Юрійович, перший заступник голови Рівненської 

обласної державної адміністрації; 

Хомко Володимир Євгенович, міський голова м. Рівного; 

Зайцев Дмитро Борисович, начальник Головного управління Державної 

фіскальної служби у Рівненській області; 

Гвожьджєвіч Сильвія, доктор Державної професійної вищої школи ім. 

Якуба з Парадижу в  Гожові-Великопольcькому (Польща); 

Савіна Наталія Борисівна, проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків Національного університету водного господарства та 

природокористування, д.е.н., професор. 

 

Пленарні доповіді: 

 

1. Тимошенко Ігор Олександрович, директор Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі (Рівненська обласна державна 

адміністрація, м. Рівне). Зона вільної торгівлі з Євросоюзом: перші 

результати.  

 

2. Jacek Jaśkiewicz, PhD (legal science), Dean of the Faculty of 

Administration and the National Security (Jacob of Paradyż University of Applied 

Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, Poland). Interpretation of 

the EU law by the Authorities of the Member States. The Doctrine and Practice. 

 

3. Кожушко Леонід Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту (Національний університет водного господарства та 
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природокористування, м. Рівне). Модернізація України: чи є рецепти успіху?  

 

4. Agnieszka Kister, Dr, adiunkt Zakładu Rachunkowości (Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Kształtowanie strategii kosztowej w polskich 

szpitalach w kontekście instytucjonalizacji.  

 

5. Крачунов Хрісто, д.інж., професор, завідувач кафедри екології 

(Технічний університет-Варна, м. Варна, Болгарія), Стефанов С. И. 

(Технічний університет Варна, м. Варна, Болгарія). Економічна і соціальна 

інтерпретація екологічних конфліктів. 

 

6. Черчик Лариса Миколаївна, д.е.н., професор (Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк). Менеджмент якості 

навколишнього середовища: євроінтеграційні виклики. 

 

7. Затько Йозеф, президент Міжнародного комітету боротьби із 

злочинністю (Міжнародна кримінальна антитерористична організація 

(Словацька філія), Східноєвропейська агенція з розвитку). Шляхи  розвитку 

міжнародної співпраці Україна – Словакія. 

 

8. Балджи Марина Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки та управління національним господарством (Одеський 

національний економічний університет, м. Одеса). Інституційні засади 

збалансованого лісокористування у євроінтеграційних прагненнях України. 

 

9. Наконечна Ольга Павлівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри 

філософії НУВГП (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Толерантність у міжкультурному діалозі в 

контексті євроінтеграційних процесів. 

 

10. Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ). Каскад Дніпровських ГЕС з позицій 

раціонального природокористування і європейських інтеграційних процесів. 

 

11.  Скрипчук Петро Михайлович, д.е.н., професор кафедри 

менеджменту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Біоекономіка: «за» одноголосно. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ  

«Проблеми та перспективи розвитку місцевого бізнесу 

в контексті євроінтеграції» 

 

Модератор: Кожушко Леонід Федорович, д.т.н., професор, завідувач 

кафедри менеджменту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне), директор Західного бізнес-центру НУВГП, 

директор ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів». 

Початок роботи – з 14
00

 год., конференц-зала. 

 

1. Лагоднюк Олег Анатолійович, к.т.н., доцент, проректор з науково-

педагогічної, методичної та виховної роботи (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Розвиток 

креативного мислення: «Креативний простір-162». 

 

2. Кожушко Леонід Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне), директор Західного бізнес-центру НУВГП, 

директор ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів». Менеджмент 

і бізнес: виклики майбутнього. 

 

3. Гвожьджєвіч Сильвія, доктор кафедри адміністрації та національної 

безпеки (Державна професійна вища школа ім. Якуба з Парадижу в  Гожові-

Великопольcькому, Гожув-Великопольський, Польща). Правовий захист 

інформації та персональних даних у епоху глобалізації. 

 

4. Васильчук Сергій Миколайович, заступник міського голови Рівного з 

питань економіки, торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування, комунальної власності та соціального захисту населення 

(Рівненська міська рада). Розвиток підприємництва в м. Рівному. 

 

5. Крачунов Хрісто, президент («Міжнародна асоціація сталого розвит-

ку»), доктор інж., доцент (Технічний університет-Варна, Варна, Болгарія). 

Бізнес і сталий розвиток територій (досвід Болгарії). 

 

6. Троціковскі Тадеуш, доктор наук з управління, професор, директор 

(Європейський науковий фонд інституту інновацій, Польща), експерт 

(«Регіональний центр європейської інтеграції»). Розвиток інфраструктури 

підтримки бізнесу в Польщі. 

  

Перерва на каву 16:00-16:30. 
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7. Гребьонкін Володимир Петрович, радник голови (Рівненська 

Обласна державна адміністрація, м. Рівне). Сприяння влади у розвитку 

бізнесу. 

 

8. Микитин Тарас Миронович, к.т.н., доцент, керівник ГО 

«Рівненський центр маркетингових досліджень», завідувач кафедри 

менеджменту (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне). 

Роль громадських організацій у розвитку бізнесу в Україні. 

 

9. Міщук Галина Юріївна, д.е.н., професор кафедри трудових ресурсів і 

підприємництва (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Перспективи розвитку соціального 

підприємництва в контексті подолання новітніх ризиків соціальної 

ізольованості в Україні. 

 

10.  Ковальчук Олександр Володимирович, представник ГО «Простір», 

член правління («ІнвестІнРівне», м. Рівне). Практики залучення експертів ЄС 

для консультацій та постійних поліпшень. Впровадження та застосування 

стандартів ЄС, завдяки програмам PUV та SES. 

 

11.  Трачук Юрій Миколайович, патентний повірений України 

(«RivnePatent®», м. Рівне). Розвиток підприємництва через експертизу 

бізнесу. 

 

12.  Плоский Юрій Олексійович, приватний підприємець (Компанія 

«Бурове-Захід», м. Рівне). Необхідність дерегуляції у напрямку 

надрокористування. 

 

13.  Ващук Сергій Леонідович, президент (ГО «Центр сприяння бізнесу»,  

м. Рівне). Досвід співпраці за проектами ЄС – «Розвиток підприємництва» та 

«Співпраця муніципалітетів». 

 

14.  Костюкевич Руслан Миколайович, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Тенденції розвитку інноваційної 

інфраструктури в Україні: виклики і можливості в контексті євроінтеграції. 

 

15.  Валюх Андрій Миколайович, директор ННІ економіки та 

менеджменту, к.е.н., доцент (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Імплементація 

міжнародних стандартів оцінки як передумова до євроінтеграції місцевого 

бізнесу. 
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16.  Виступи представників бізнес-асоціацій, громадських організацій  

м. Рівного. 

 

17.  Обговорення та підведення підсумків. Підготовка рекомендацій 

органам місцевого врядування щодо розвитку підприємницької 

інфраструктури в м. Рівне. 

 

 

СЕКЦІЯ 1 

Економічні аспекти євроінтеграції: облік, аналіз, трудовий потенціал, 

бізнес-планування 

 

Голова секції: д.е.н., професор Безтелесна Людмила Іванівна. 

Заступник голови: к.е.н., професор Зубілевич Світлана Яківна. 

Секретарі секції: к.е.н., доцент Вашай Юлія Володимирівна, асистент 

Якимчук Софія Анатоліївна. 

 

Початок роботи – 0 14
00

 год., ауд. 278. 

 

1. Bujak Adam dr, adiunkt Zakładu Rachunkowości (Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Uwarunkowania informatyzacji rachunkowości w 

Polsce. 

  

2. Grigoroi Lilia, PhD in Economics, Dean of the Accounting faculty 

(Academy of Economic Studies of Moldova). Integrated reporting; the need or 

feasibility of enterprises of Moldova. 

 

3. Palaščáková Daniela, Senior Assistant, PhD, Faculty of Economics, 

Roháčová Tatiana, Senior Assistant,  Mgr, PhD, Department of Social Sciences, 

(Technical University, Košice, Slovakia), Stepaniuk Nataliia, PhD, Associate 

Professor (Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, 

Ukraine). The Poverty in Slovakia in Comparison to Other Selected EU Countries. 

 

4. Szołno Olga,  Mgr,  asystent  Zakładu Rachunkowości  (Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Funkcjonowanie controllingu w jednostkach 

budżetowych - wybrane elementy. 

 

5. Акімова Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

економіки природокористування (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне), Акімов Олександр 

Олексійович, к.держ.упр., доцент, начальник відділу правового забезпечення 

(Національна служба посередництва і примирення, м. Київ). Економічні 
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аспекти євроінтеграції України. 

 

6. Антонюк Олена Ростиславівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

аудиту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Окремі аспекти інституалізації процесів 

аудиторської діяльності. 

 

7. Бабенко Віталіна Олексіївна, д.е.н., к.т.н., професор кафедри 

економічної теорії, Пасмор Марина Сергіївна, аспірант кафедри 

міжнародних економічних відносин (Харківський національний університет 

імені В.Н.Каразіна). Прогнозування напрямів регіональної стратегії України 

у світовому інтеграційному просторі. 

 

8. Бабич Тетяна Юріївна, старший викладач кафедри економічної 

кібернетики (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Моделювання рентабельності 

зерновиробництва засобами нечіткої логіки. 

 

9. Бачишина Лариса Дмитрівна, старший викладач кафедри прикладної 

математики (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Прогнозування врожайності зернових з 

використанням систем нечіткої логіки. 

 

10. Безтелесна Людмила Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Соціально-економічна 

безпека України: управлінський аспект забезпечення. 

 

11. Бондарєва Тетяна Григорівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, 

Нагавичко Інна Петрівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Окремі питання щодо обліку в об’єднаннях співвласників 

багатоквартирного будинку. 

 

12. Бредюк Володимир Ілліч, к.т.н., доцент кафедри економічної 

кібернетики, Джоші Олена Іванівна, к.т.н., доцент кафедри економічної 

кібернетики (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Прогнозування чисельності випускників 

вищих навчальних закладів України на основі методів згладжування часових 

рядів. 

 

13. Бурченя Олена Петрівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 
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м. Рівне). Друковані засоби масової інформації як інструмент управління 

соціально-економічними процесами в суспільстві. 

 

14. Василенко Жанна Анатоліївна, старший викладач кафедри 

економіки підприємства, Якимчук Тетяна Іванівна, старший викладач 
кафедри економіки підприємства (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Опціон – фінансовий 

важіль розвитку економіки. 

 

15. Василенко Жанна Анатоліївна, старший викладач кафедри 

економіки підприємства, Якимчук Тетяна Іванівна, старший викладач 
кафедри економіки підприємства (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Особливості формування 

стратегії розвитку торгівельних підприємств. 

 

16. Василів Володимир Богданович, к.т.н, доцент кафедри економічної 

кібернетики (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Моделювання впливу університету на 

економічний розвиток регіону. 

 

17. Вашай Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Фінансовий потенціал держави: проблеми та 

перспективи формування в Україні. 

 

18. Вовк Вікторія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне), Кістер Агнешка, PhD (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. 

Люблін). Якість медичних послуг: сучасний стан та перспективи.  

 

19. Волошин Володимир Степанович, к.е.н., доцент кафедри 

економічної кібернетики (Національний університет водного господарства 

та природокористування, м. Рівне). Аналіз єврологістичних факторів у 

контексті асоціації України з Європейським Союзом. 

 

20. Ганкіна Маріанна Сергіївна, аспірант кафедри міжнародної 

економіки (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Формування інтелектуального потенціалу 

людини і суспільства як основи розвитку економіки. 

 

21. Горбачук Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри економіки 

підприємства (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Проблеми збалансованості Пенсійного 
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фонду України. 
 

22. Гринько Тетяна Валеріївна, д.е.н, професор, завідувач кафедри 

економіки та управління підприємством (Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ). Сутність та складові 

фінансово-інвестиційного механізму сучасного підприємства.  

 

23. Гус Василь Михайлович, к.т.н., доцент кафедри економіки 

підприємства, Гус Богдан Васильович, студент АУТП-41 (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м.  Рівне). 

Розвиток інформаційних технологій та наукомістких високотехнологічних 

виробництв – запорука конкурентоспроможності економіки України. 

 
24. Довгалець Юлія Валеріївна, старший викладач кафедри обліку і 

аудиту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м.  Рівне). Концептуальні основи управлінського 

обліку. 

 

25. Дорошенко Олена Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

аудиту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Балансоведення бюджетних установ: 

минуле, сучасність і майбутнє. 

 

26. Журавльова Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри 

обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Визнання доходу у відповідності до МСФЗ 

та національних стандартів. 

 

27. Зощук Наталія Володимирівна, к.філол.н., старший викладач 

кафедри іноземних мов, Порошок Олександра Олегівна, студентка ЕП-71м 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Раціоналізація фінансово-економічної діяльності підприємства. 

 

28. Зубілевич Світлана Яківна, к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Реформа бухгалтерського обліку в державному секторі як складова 

реформи управління державними фінансами. 

 

29. Кардаш Оксана Любомирівна, к.е.н., доцент кафедри економічної 

кібернетики (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Продовольча імпортозалежність України. 

 

30. Качан Олена Іванівна, аспірант кафедри міжнародної економіки 
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(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Сучасний стан інформаційної безпеки України в умовах 

євроінтеграції. 

 

31. Кірічок Олександр Георгійович, к.т.н., доцент кафедри транспортних 

технологій і технічного сервісу (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Транспортна система 

України: євроінтеграційний аспект. 

 

32. Ковшун Наталія Едуардівна, докторант кафедри економіки 

підприємства (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Інституціональний механізм надання 

суспільних благ.  

 

33. Козлюк Валерій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Інвестиційна діяльність підприємства та 

методологічні аспекти оцінки її ефективності. 

 

34. Кухар Марина Федорівна, аспірант кафедри обліку і аудиту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємств 

залізничного транспорту. 

 

35. Кушнір Ніна Борисівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства (Національний університет водного господарства 

та природокористування, м. Рівне), Войтович Діана Сергіївна, викладач 

(Технічний коледж НУВГП, м. Рівне). Санація підприємницьких структур як 

форма антикризового регулювання. 

 

36. Кушнір Ніна Борисівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства, Дячук Андрій Васильович, аспірант кафедри 

економіки підприємства (Національний університет водного господарства 

та природокористування, м. Рівне), директор (ТОВ «Ролшип»). Доцільність 

створення індустріальних парків в Україні – регіональний погляд. 

 

37. Лазаришина Інна Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне), Лазаришин Андрій Віталійович, аспірант 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Концептуальні засади аналітичного забезпечення управління 

підприємством. 
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38. Левицька Світлана Олексіївна, д.е.н., професор кафедри обліку і 

аудиту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Облікова оцінка доходів в умовах 

соціально-економічних трансформацій. 

 

39. Лесняк Олександр Юрійович, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Шляхи підвищення конкурентоспро-

можності сільськогосподарської продукції України в умовах міжнародної 

інтеграції. 

 

40. Ляхович Ольга Олександрівна, к.е.н., старший викладач кафедри 

фінансів та економіки природокористування (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Особливості 

проектів державно-приватного партнерства в аграрному секторі. 

 

41. Міклуха Олеся Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Аналітичні аспекти прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку регіонів. 

 

42. Мосійчук Марія Миколаївна, старший викладач кафедри обліку і 

аудиту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Діагностика операційної діяльності 

транспортних підприємств Рівненщини у контексті Стратегії сталого 

розвитку. 

 

43. Окорський Віталій Петрович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Проблеми сталого розвитку Рівненщини у сфері водокористування. 

 

44. Олійник Олена Олександрівна, к.е.н., старший викладач 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Соціальне партнерство як інструмент реалізації корпоративної 

соціальної відповідальності. 

 

45. Онокало Вадим Григорович, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Теоретичні аспекти ефективності інвестицій 

у розвиток персоналу. 

 

46. Осадча Ольга Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 
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м. Рівне). Методичні та організаційні підходи внутрішнього аудиту і 

внутрішньогосподарського контролю збалансованої господарської 

діяльності. 

 

47. Павелко Ольга Віталіївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Регламентація класифікації витрат основної діяльності будівельних 

підприємств. 

 

48. Павлов Костянтин Володимирович, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та економіки природокористування (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Механізм регулювання 

регіональних ринків землі. 

 

49. Панков Дмитрий Алексеевич, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного 

хозяйства,  Соловьева Анастасия Владимировна, ассистент кафедры 

бухгалтерского учёта, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

(Белорусский государственный экономический университет, г. Минск). 

Проблемы бухгалтерского анализа налогообложения субъектов 

хозяйствования. 

 

50. Первій Інна Вікторівна, аспірант кафедри обліку і аудиту 

(Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир). 

Показники віддачі на дослідницький капітал як засіб вимірювання 

ефективності процесу створення комп’ютерних програм. 

 

51. Петрук Ірина Ростиславівна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства, Петрук Віктор Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри 

економіки підприємства (Національний університет водного господарства 

та природокористування, м. Рівне). Передумови розвитку рекреаційно- 

туристичної сфери території Українських Карпат. 

 

52. Погребняк Надія Дмитрівна, старший викладач кафедри обліку і 

аудиту, Погребняк Ганна Олександрівна, здобувач (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). 
Зобов’язання бюджетних установ: поняття та класифікація  в сучасних 

умовах. 

 

53. Подлевська Оксана Мирославівна, доцент кафедри економіки 

підприємства, Величко Олена Андріївна, студентка ЕП-51м (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). 

Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства шляхом її 
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ефективної оцінки (на прикладі ПрАТ «Рівне-Борошно»). 

 

54. Позняковська Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

аудиту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Розвиток державного фінансового контролю 

в Україні. 

 

55. Савіна Наталія Борисівна, д.е.н., професор, проректор з наукової 

роботи та міжнародних зв’язків (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Індикативне оцінювання 

ефективності логістичного сектору економіки країни. 

 

56. Сазонець Ігор Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, 

Покуль Ольга Володимирівна, аспірант кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Нестандартний 

підхід державного регулювання раціоналізації водокористування на 

підприємствах України. 

 

57. Сазонець Ігор Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, 

Сіпайло Наталія Анатоліївна, аспірант кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м.  Рівне). Роль неурядових 

організацій в стимулюванні економічного зростання країни. 

 

58. Самолюк Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри трудових 

ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства 

та природокористування, м. Рівне). Тенденції формування витрат на робочу 

силу в умовах євроінтеграції. 

 

59. Сиротинська Алла Павлівна, к.т.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Інформаційні системи підприємств: особливості функціонування та 

тенденції розвитку. 

 

60. Сиротинський Олександр Артемович, к.т.н., доцент кафедри 

будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і 

обладнання (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Управління транспортним підприємством на 

засадах логістики з використанням інформаційних технологій. 
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61. Солодкий Владислав Олександрович, к.е.н., доцент кафедри 

економіки підприємства (Національний університет водного господарства 

та природокористування, м. Рівне). Засади забезпечення рівноважного 

розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції. 

 

62. Стахів Ольга Андріївна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства,  Адамчук Тетяна Леонідівна, асистент кафедри  економіки 

підприємства (Національний університет водного господарства  та 

природокористування, м. Рівне). Стратегія ефективного підприємництва в 

сільському господарстві. 

 

63. Ступницька Ніна Іванівна, викладач кафедри економічної теорії 

(Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Срібна 

Євгенія Вікторівна, аспірант (Національний університет водного 

господарства  та природокористування, м.  Рівне). Financing of Energy 

logistics in Ukraine as a Stage of European Integration. 

 

64. Трофімчук Тетяна Михайлівна, к.е.н., асистент кафедри трудових 

ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства 

та природокористування, м. Рівне). Напрями удосконалення управління 

людським капіталом підприємства. 

 

65. Фесенко Оксана Александровна, к.э.н., старший научный сотрудник, 

(Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН 

Украины, г. Одесса). Архитектура европейского общего рынка продукции 

рыболовства и аквакультуры в контексте национальных возможностей и 

перспектив  свободной торговли с ЕС. 

 

66. Шило Жанна Степанівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

економіки природокористування (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Особливості впливу ПДВ 

на фінансово-господарську діяльність підприємств. 

 

67. Юрчик Галина Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри трудових 

ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства  

та природокористування, м. Рівне). Тенденції розвитку національного ринку 

праці в умовах євроінтеграції. 

 

68. Яців Ігор Богданович, д.е.н., доцент, проректор (Львівський 

національний аграрний університет, м. Львів). Вплив глобалізаційних 

процесів на розвиток аграрного землекористування в Україні. 
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СЕКЦІЯ 2 

Публічне адміністрування та правове забезпечення євроінтеграційних 

процесів 

 

Голова секції: д.е.н., професор Сазонець Ігор Леонідович. 

Заступник голови: д.держ.упр., професор Шпак Юрій Валерійович. 

Секретар секції: д.е.н., професор Якимчук Аліна Юріївна. 

 

Початок роботи – о 14
00

 год., ауд 251. 

 

1. Gwoździewicz Sylwia, PhD (legal science), doctor (Jacob of Paradyż 

University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, 

Poland). Prawno-Karna Ochrona Informacji i Danych Osobowych w Dobie 

Globalizacji. 

 

2.  Jaśkiewicz Jacek, PhD (legal science), Dean of the Faculty of 

Administration and the National Security (Jacob of Paradyż University of Applied 

Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, Poland). Interpretation of 

the EU law by the Authorities of the Member States. The Doctrine and Practice. 

 

3.  Szczerba-Zawada Aleksandra, Dr, Head of the Chair of Administrative 

Science at the Faculty of Administration and National Security (Jacob of Paradyż 

University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, 

Poland). The Eastern Partnership: in Quest of Promotion of EU Values? 

 

4.  Kludacz-Alessandri Magdalena, Dr, the College of Economics and Social 

Sciences (Warsaw University of Technology, Płock, Poland). The Analysis of 

Availability and Utilization of Medical Equipment in European Countries. 

 

5.  Lubimow Joanna, Mgr MA  (legal science) (Jacob of Paradyż University of 

Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, Poland). 

Migracja Jako Wyzwanie dla Bezpieczeństwa UE. 

 

6.  Антонова Світлана Євгеніївна, к.е.н., доцент кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), 

Шевчук Василь Євгенійович, консультант відділу контролю та 

інформаційно-аналітичної роботи (Рівненська обласна рада, м. Рівне). 

Сучасні тенденції реалізації державної політики зайнятості населення в 

Дубенському районі Рівненської області. 

 

7.  Власюк Таміла Олександрівна, головний спеціаліст відділу правового 

забезпечення (Національна служба посередництва і примирення України,  
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м. Київ) Законодавче забезпечення євроінтеграційного процесу в Україні. 

 

8.  Вострікова Наталія Володимирівна, асистент кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). 

Функціональне забезпечення державного управління водними ресурсами у 

Водному кодексі України згідно вимог ВРД ЄС. 

 

9.  Дейнека Ігор Олександрович, магістрант (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Особливості 

економічного розвитку територій Здолбунівського району. 

 

10.  Дробко Едуард Васильович, к.держ.упр., доцент кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний 

університет водного господарства та природокористування м. Рівне, 

Україна), Кондратюк Віталій Вадимович, підполковник, учасник АТО 

(Збройні Сили України). Удосконалення процесу державного регулювання у 

сфері надання психологічної допомоги учасникам АТО.  

 

11.  Заяць Ольга Ігорівна, аспірантка (Львівський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Львів). Посилення організаційно-правового 

механізму реалізації антикорупційної політики в системі публічної служби 

України. 

 

12.  Курілов Євгеній Анатолійович, головний державний ревізор-інспектор 

(Державна фіскальна служба України, м. Київ). Аналітичні центри України: 

їх місце у світовому рейтингу та аналіз існуючих проблем. 

 

13.  Кушнір Ніна Борисівна, к.е.н., професор (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне), Онофрійчук 

Олег Петрович, здобувач (ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука», м. Рівне). Зовнішня 

заборгованість України як чинник впливу на економічну безпеку держави. 

 

14.  Лазор Олег Ярославович, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри 

публічного адміністрування (Інститут підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості України, м. Київ), Лазор Оксана Дмитрівна, д.держ.упр., 

професор кафедри публічного адміністрування (Інститут підготовки кадрів 

Державної служби зайнятості України, м. Київ). Біла книга щодо 

врядування як метод правового забезпечення відкритості та демократичності 

публічного управління в Європейському Союзі. 
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15.  Ліщук Сергій Володимирович, майстер спорту міжнародного класу 

(Баскетбольний клуб «Валенсія», м. Валенсія, Іспанія), здобувач 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Удосконалення системи державного регулювання у сфері фізичної 

культури та спорту в Україні. 

 

16.  Навроцький Руслан Леонідович, пошукач (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). 

Активізація інноваційної діяльності підприємств у сфері 

природокористування в умовах сталого розвитку. 

 

17.  Пивоварчук Лілія Володимирівна, асистент кафедри фінансів та 

економіки природокористування (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Правове регулювання 

діяльності органів, що надають соціальні послуги.  

 

18.  Романенко Євгеній Олексійович, д.держ.упр., доцент 

(Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ), Чаплай Ірина 

Віталіївна, аспірант (Київський національний торговельно-економічний 

університет, м. Київ). Трансформація системи підготовки і перепідготовки 

національних управлінських кадрів у сфері державного управління – виклик 

сьогодення.  

 

19.  Семенова Юлія Миколаївна, аспірант (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Європейські 

законотворчі методи вирішення проблем водокористування. 

 

20.  Скрипчук Михайло Петрович, здобувач (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Соціальна 

відповідальність в екологічній сертифікації.  

 

21.  Сопільник Ростислав Любомирович, к.ю.н., доцент, докторант 

(ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права», м. Львів). Розвиток 

доступності правосуддя як інституту громадянського суспільства. 

 

22.  Сохнич Анатолій Якович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами 

(Львівський національний аграрний університет, м. Львів), Кульбака Віктор 

Михайлович, аспірант (ДВНЗ Придніпровська Державна академія 

будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ). Оптимізація економіки у 

фінансовій кризі. 
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23.  Третяк Наталія Антонівна, к.е.н., науковий співробітник, Третяк 

Роман Антонович, к.е.н. (Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 

України», м. Київ). Інституціональне забезпечення організації використання 

осушених земель в Україні.  

 

24.  Хролець Ірина Володимирівна, магістр (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Щодо ситуації, 

яка склалася в Рівненській області з перевезенням пільгових категорій 

громадян автомобільним транспортом загального користування. 

 

25.  Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н., професор кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності, Ярощук 

Вікторія Вячеславівна, студентка ДІД-11 (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Дискусійні 

проблеми сучасного книгознавства у забезпечення євроінтеграційних 

процесів. 

 

26.  Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н., професор кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). 

Аналіз фінансового бюджетного забезпечення України. 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

Біоекономіка, імплементація європейських директив та збалансоване 

природокористування 

 

Голова секції: д.е.н., професор Скрипчук Петро Михайлович. 

Заступник голови: к.е.н., доцент Мельник Лариса Михайлівна. 

Секретар секції:  к.е.н., старший викладач Пахаренко Ольга Володимирівна. 

 

Початок роботи – о 14
00

 год., ауд. 250. 

 

1. Балджи Марина Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки та управління національним господарством (Одеський 

національний економічний університет, м. Одеса). Еколого-економічні 

засади збалансованого лісокористування. 

 

2. Дорошенко Наталія Олександрівна, аспірант (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). 

Раціональне аграрне землекористування та біоекономіка: аспекти взаємодії. 
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3. Жемба Алла Йосипівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Удосконалення правового забезпечення 

збалансованого природокористування. 

 

4. Костриченко Валентина Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри 

економіки підприємства (Національний університет водного господарства 

та природокористування, м. Рівне). Моделі оцінювання економіко-

екологічної стійкості аграрного використання осушуваних земель. 

 

5. Красовська Юліана Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Використання моделі диверсифікації в 

рамках екологозбалансованого аграрного використання осушуваних земель. 

 

6. Крачунов Хрісто, д.інж., професор, завідувач кафедри екології,  

Стефанов С. И. (Технічний університет-Варна, Варна, Болгария). 

Економічна і соціальна інтерпретація екологічних конфліктів. 

 

7. Мелих Ольга Володимирівна, к.е.н., старший викладач 

(Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ). Зелена 

складова діяльності промислових підприємств України. 

 

8. Melykh Kateryna, Mgr, Jha Sudhir, Mgr  (Technical University Munich, 

Munich, Germany). Regulation of biomass production in EU from Global Socio-

Economic Perspective. 

 

9. Мороз Еліна Григорівна, к.е.н., старший викладач кафедри 

менеджменту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Інституціональні аспекти діяльності 

підприємств водопостачання й водовідведення в контексті євроінтеграції.  

 

10.  Пелюх Оксана Романівна, аспірант (Національний лісотехнічний 

університет України м. Львів). Порівняльний аналіз сприйняття 

стейкхолдерами послуг чистих і мішаних деревостанів у контексті парадигми 

екосистемних послуг. 

 

11.  Польовий Володимир Мефодійович, д.с.-г.н. професор (Інститут 

сільського господарства Західного Полісся). Економічна ефективність 

вирощування біоенергетичних культур на тверде паливо. 

 

12.  Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики (Національний університет біоресурсів і 
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природокористування України, м. Київ). Ризики подальшого використання 

каскаду Дніпровських ГЕС. 

 

13.  Скрипчук Петро Михайлович, д.е.н., професор кафедри 

менеджменту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне), Тиновець Сергій Васильович, старший 

викладач, завідувач НДС клітинних технологій в рослинництві (Поліський 

державний університет, м. Пінськ, Білорусь). Еколого-економічні парадигми 

використання сільськогосподарських земель. 

 

14.  Стахів Ольга Андріївна, к.е.н., доцент, Стахів Ярослав 

Андрійович, старший викладач (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Енергетичний підхід до 

організації землекористування. 

 

15.  Стойко Наталія Євгеніївна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

землевпорядного проектування Стадницька Ольга Вікторівна, аспірант 

кафедри землевпорядного проектування (Львівський національний аграрний 

університет, м. Львів, Україна). Перспективи використання деградованих та 

малопродуктивних сільськогосподарських земель в Україні. 

 

16.  Федулова Світлана Олександрівна, к.е.н., доцент (ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніп-

ропетровськ). Соціальна солідарна економіка та сталий розвиток в умовах 

глобалізаційних процесів. 

 

17.  Федорук Марія Іванівна, аспірант кафедри екологічної економіки 

(Інститут екологічної економіки та менеджменту, Національного 

лісотехнічного університету України, м. Львів, Україна). Аналіз витрат і 

вигід як аналітичний інструмент структурних фондів ЄС: приклад 

дослідження двох типів опалення. 
 

18.  Черевко Георгій Владиславович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства (Львівський національний аграрний університет (м. 

Львів, Україна), Жешувський університет (м. Жешув, Польща)). Раціональне 

використання водних ресурсів у контексті концепції зрівноваженого розвитку 

сільських регіонів.  

 

19.  Черчик Лариса Миколаївна, д.е.н., професор кафедри менеджменту 

(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. 

Луцьк). Проблеми та перспективи впровадження екологічного менеджменту 

на підприємствах лісогосподарської сфери. 
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20.  Швець Федір Дмитрович, к.т.н., доцент (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне).  Сучасні проблеми 

управління деградованими агроландшафтами в Рівненській області. 

 

21.  Шебуня Віталій Дмитрович, старший викладач (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне).  

Економіко-екологічні аспекти розвитку атомної енергетики України в умовах 

євроінтеграції. 

 

22.  Якимчук Софія Анатоліївна , асистент  кафедри  економіки 

підприємства (Національний університет водного господарства  та 

природокористування, м.  Рівне).  Особливості формування витрат та 

фінансування природоохоронної діяльності в Україні. 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

Інноваційно-інтелектуальний потенціал європейської економічної 

інтеграції 

 

Голова секції: д.е.н., професор Мальчик Мар’яна Василівна. 

Заступник голови: к.е.н., доцент Козлюк Валерій Володимирович. 

Секретар секції: старший викладач Подлевський Андрій Анатолійович. 

Початок роботи – о 14
00

 год., ауд. 276. 

 

1. Білоус Ніна Михайлівна, старший викладач кафедри фінансів та 

економіки природокористування (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Інноваційний підхід до 

формування страхових продуктів. 
 

2. Валіулліна Зоряна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

міжнародної економіки (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Особливості розвитку міжнародного 

маркетингу підприємств транспортної сфери в умовах євроінтеграційних 

процесів. 

 

3. Валюх Андрій Миколайович, к.е.н., доцент, директор ННІ економіки 

та менеджменту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Економічне стимулювання запровадження 

природоохоронних інновацій в Україні. 

 

4. Гонтаренко Наталія Адамівна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 
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м. Рівне). Дослідження ринку підготовки фахівців з маркетингу в Україні та  

резерви просування спеціальності 075 «Маркетинг». 

 

5. Гонтаренко Наталія Адамівна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу, 

Рафальська Діна Павлівна, студентка спеціальності «Маркетинг» 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Удосконалення комплексу маркетингу ПАТ «Ощадбанк України». 

 

6. Дума Вікторія Леонідівна, аспірант (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Міжбюджетні 

трансферти в умовах децентралізації влади в Україні. 

 

7. Карпович Іван Миколайович, к.ф.-м.н., доцент кафедри 

комп’ютерних наук, Гладка Олена Миколаївна, к.ф.-м.н., доцент кафедри 

комп’ютерних наук, Зубик Людмила Володимирівна, старший викладач 

кафедри комп’ютерних наук, Савич Віра Олексіївна, к.ф.-м.н., доцент 

кафедри комп’ютерних наук (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Ранжування регіонів за 

соціально-економічним та екологічним станом з використанням Grid-

технологій.  

 

8. Кондрацька Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

економіки природокористування (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Інституціоналізація 

фінансового ринку: теорія трансакційних витрат. 

 

9. Корбутяк Віктор Іванович, начальник відділу якості освіти, Пшеюк 

Оксана Олексіївна, методист вищої категорії відділу якості освіти, 

Василіва Галина Євгенівна, методист вищої категорії відділу якості освіти  

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Впровадження європейських стандартів вищої освіти у 

Національному університеті водного господарства та природокористування. 

 

10.  Костюкевич Руслан Миколайович, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту, Костюкевич Аліна Миколаївна, старший викладач кафедри 

трудових ресурсів і підприємництва, Зеглам Абдулхакем Мухаммед, 

аспірант (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Інноваційний потенціал економічних систем 

в контексті формування інноваційної політики в конкурентних умовах. 

 

11.  Кузнєцова Тетяна Володимирівна, к.е.н., професор кафедри 

економіки підприємства, Сіпайло Леонід Георгійович, к.е.н., старший 

викладач (Національний університет водного господарства та 
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природокористування, м. Рівне). Індикатори оцінювання еколого-

інноваційного розвитку промислових підприємств. 

 

12.  Мальчик Мар’яна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

маркетингу, Коваль Світлана Іванівна, старший викладач кафедри 

маркетингу (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Рефлексивний підхід в управлінській 

діяльності. 

 

13.  Мельник Лариса Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

економіки природокористування (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Оцінка ліквідності та 

платоспроможності підприємства. 

 

14.  Мельник Леонід Васильович, к.е.н., професор кафедри фінансів та 

економіки природокористування (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Валютна безпека України. 

 

15.  Подлевський Андрій Анатолійович, старший викладач кафедри 

фінансів та економіки природокористування (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне). Державне 

регулювання виробничої кооперації в Україні. 

 

16.  Попко Олена Володимирівна, доцент, к.е.н., доцент кафедри 

маркетингу (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Уніфікація вимог технічного регулювання 

парфумерно-косметичного ринку України з нормами ЄС: товарознавчі 

аспекти. 

 

17.  Притула Мар’яна Юріївна, асистент кафедри фінансів та економіки 

природокористування (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Проблеми та перспективи інноваційного 

розвитку підприємств з виробництва будівельних матеріалів. 

 

18.  Сазонець Ольга Миколаївна, д.е.н., професор, Радько Анна 

Олександрівна, аспірант (Національний університет водного господарства 

та природокористування, м. Рівне). Cистема інформаційного середовища 

маркетингової діяльності в контексті євроінтеграції. 

 

19.  Стасюк Богдан Богданович, старший викладач кафедри 

менеджменту (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Менеджмент енерговитрат підприємства. 
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20.  Федина Катерина Миколаївна, асистент кафедри фінансів та 

економіки природокористування (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Напрями забезпечення 

екологічно безпечного природокористування в Україні в контексті реалізації 

угоди про асоціацію з ЄС. 

 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

Євроінтеграція в умовах глобалізаційних процесів: філософські, мовно-

культурологічні, педагогічні та історико-політологічні виміри 
 

Голова секції: д.філос.н., професор Наконечна Ольга Павлівна. 

Заступник голови: к.іст.н., доцент Цецик Ярослав Петрович.  

Секретарі секції: к.філос.н., доцент Коберська Тетяна Ананіївна, к.філол.н., 

доцент Дзюба Майя Миколаївна. 

 

Початок роботи – о 14
00

 год., ауд. 264. 

 

1. Залужна Алла Євгенівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри 

суспільних дисциплін (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Життєвий світ людини в умовах 

глобалізаційних процесів. 

 

2. Бутник Олена Олександрівна, к.держ.упр., доцент кафедри 

державного управління і права (Київський національний університет 

культури і мистецтв, м. Київ). Соціокультурна інтеграція України в 

Європейський Союз. 

 

3. Вакуленко Ольга Луківна, к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Глобалізаційні процеси та рецепція понять англомовного світу 

українською мовою: наслідки лексико-граматичної інтерференції. 

 

4. Веремчук Юлія Володимирівна, к.філол.н., доцент кафедри 

іноземних мов (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Особливості викладання та вивчення 

англійської мови як lingua franca. 

 

5. Гаєвська Світлана Ростиславівна, к.філос.н., доцент кафедри 

філософії (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). До проблеми європейської ідентичності в 

контексті процесів глобалазації. 
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6. Гром Віктор Миколайович, старший викладач кафедри 

українознавства. (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Українознавство у вищій школі та 

євроінтеграція. 

 

7. Гуменюк Світлана Миколаївна, к.філос.н., доцент кафедри 

українознавства (Національний університетет водного господарства та 

природокористування м. Рівне). Аксіологічні аспекти ментально-культурної 

сфери глобалізації. 

 

8. Давидович Світлана Ничипорівна, к.іст.н., доцент кафедри 

суспільних дисциплін (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Децентралізація державної влади України – 

важливий чинник євроінтеграційного процесу. 

 

9. Дзюба Майя Миколаївна, к.філол.н., доцент кафедри українознавства 

(Національний університет водного господарства та природокористування 

м. Рівне). Епонім в термінології економіки: лінгвістичні й когнітивні 

особливості. 

 

10.  Дмитришина Надія Миколаївна, к.пед.н, асистент кафедри 

іноземних мов (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Іншомовна комунікативна компетентність 

як критерій успішної інтеграції спеціаліста у міжнародний професійний 

простір. 

 

11.  Зощук Наталія Володимирівна, к.філол.н., старший викладач 

кафедри іноземних мов (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Візуалізація текстів А. Мердок – орієнтація 

на глядача як жанрова вимога драматичної дії в перспективі традиції. 

 

12.  Клець Марія Василівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки (Національний університет водного господарства та 

природокористування м. Рівне), Клець Дмитро Васильович, фахівець із 

суспільних та світоглядних проблем (м. Рівне). Науковий підхід замість 

європейської та світової теоретичної неспроможності. 

 

13.  Клинова-Дацюк Галина Дмитрівна, к.іст.н., доцент кафедри 

українознавства (Національний університет водного господарства та 

природокористування м. Рівне). Україна і Європейський Союз: історія та 

сучасний стан відносин. 

 

14.  Коберська Тетяна Ананіївна, к.філос.н., доцент кафедри філософії 
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(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Онтологія міфу у сучасному соціумі. 

 

15.  Кочубей Алла Володимирівна, к.пед.н, доцент кафедри суспільних 

дисциплін (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Педагогічна інтеграція як основний концепт 

формування змісту гуманітарної освіти в технічних ВНЗ. 

 

16.  Крупка Олександр Володимирович, к.іст.н., доцент кафедри 

суспільних дисциплін  (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Інтеграція versus суверенізація: дилеми 

сучасної України у пошуках ідентичності. 

 

17.  Крутько Тетяна Валеріївна, к.філол.н., доцент кафедри іноземних 

мов (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Чинники поширення англійської мови в 

країнах Європи. 

 

18.  Kupchyk Larysa, senior lecturer of Foreign Languages Department 

(National University of Water and Environmental Engineering, Rivne). Content 

and Language Integrated Learning: a glimpse from the Ukrainian perspective. 

 

19.  Лисюк Світлана Анатоліївна, асистент кафедри іноземних мов 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне), Приймак Світлана Анатоліївна, асистент кафедри іноземних мов 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Педагогічні інновації в умовах глобалізаційного процесу. 

 

20.  Litvinchuk Aliona, senior lecturer of Foreign Languages Department 

(National University of Water and Environmental Engineering, Rivne). On Some 

Integrative Tendencies in Modern Engineering Technology Education. 

 

21.  Малевич Леся Дмитрівна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри 

українознавства (Національний університет водного господарства та 

природокористування м. Рівне). Європейська хартія регіональних і 

меншинних мов: особливості імплементації у словянських країнах-членах ЄС. 

 

22.  Мартинюк Галина Федорівна, к.пед.н., доцент кафедри 

українознавства, заступник директора Рівненського економіко-гуманітарного 

та інженерного коледжу з гуманітарної освіти та виховання (Національний 

університет водного господарства та природокористування м. Рівне). 

Проблеми формування інформаційної культури майбутнього фахівця 

гуманітарного профілю: європейський вимір. 
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23.  Матюх Тамара Миколаївна, асистент кафедри філософії 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Гендерні аспекти емпатії в сучасному світі. 

 

24.  Мельничук Максим Святославович, к.філос.н., доцент кафедри 

філософії (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Сакральна складова релігійного мистецтва в 

сучасному мультикультурному просторі. 

 

25.  Наконечна Ольга Павлівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри 

філософії, (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Толерантність у міжкультурному діалозі в 

контексті євроінтеграційних процесів. 

 

26.  Оксентюк Наталія Володимирівна, к.психол.н., старший викладач 

кафедри суспільних дисциплін (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне). Виховання толерантності 

як основи громадянської позиції молоді в міжкультурному просторі. 

 

27.  Осецька Наталія Феліксівна, старший викладач кафедри іноземних 

мов (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Про організацію кооперативного навчання: 

психолого-педагогічний підхід. 

 

28.  Osiptschuk Natalija, assistant of Foreign Languages Department (National 

University of Water and Environmental Engineering, Rivne). 

Fremdsprachenunterricht an den Technischen Hochschulen in der Ukraine. 

 

29.  Пікула Микола Миколайович, аспірант кафедри міжнародної 

інформації (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 

м. Луцьк). Школи європейських студій в Україні. 

 

30.  Попович Раїса Гнатівна, к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Латинська мова як фактор формування професійної компетентності 

майбутніх екологів. 

 

31.  Рощенюк Алла Михайлівна, старший викладач кафедри прикладної 

математики (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Компетентнісний підхід до підготовки 

фахівців з інформаційних технологій у контексті процесів глобалізації та 

євроінтеграції. 
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32.  Сарнавська Оксана В’ячеславівна, к.філос.н., доцент кафедри 

філософії (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Гендерні особливості глобалізаційних 

процесів у сучасному світі. 

 

33.  Саух Петро Юрійович, д.філос.н., професор, ректор (Житомирський 

державний університет імені Івана Франка, м. Житомир). Європейське 

майбутнє України: мрії й перешкоди на шляху досягнення цілей. 

 

34.  Сидорчук Інна Олександрівна, асистент кафедри українознавства 

(Національний університет водного господарства та природокористування 

м. Рівне). Запозичення з англійської мови в українській термінології 

управління персоналом. 

 

35.  Сокаль Валентина Анатоліївна, к.пед.н, доцент кафедри суспільних 

дисциплін (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Сучасні підходи до викладання 

педагогічних дисциплін у європейських країнах (польський досвід). 

 

36.  Сталовєрова Ганна В’ячеславівна, к.іст.н., доцент кафедри 

суспільних дисциплін (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Перемовини щодо членства Великобританії 

в Євросоюзі: уроки для України. 

 

37.  Стратонова Наталія Олегівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Особливості сучасного інтернет-діалогу крізь призму Максима П. 

Грайса. 

 

38.  Тадеєва Марія Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри 

іноземних мов (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне), Павлович Юдіта Павлівна, аспірант 

кафедри педагогіки та управління освітою (Рівненський державний 

гуманітарний університет, м. Рівне). Модернізація змісту ранньої 

іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки в руслі 

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

 

39.  Тимощук Ігор Олександрович, доцент кафедри іноземних мов 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне), Тимощук Тетяна Олексіївна, старший викладач кафедри 

іноземних мов (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Історія написання та сучасне трактування 

гімну студентської молоді «Гаудеамус» («Gaudeamus»). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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40.  Холодинська Світлана Миколаївна, к.філос.н., доцент кафедри 

філософських наук та історії України (Приазовський державний технічний 

університет, м. Маріуполь). Український футуризм як явище національної 

культури. 

 

41.  Храпко Павло Юрійович, к.філос.н., асистент кафедри філософії 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Головні етапи становлення семіотики простору. 

 

42.  Цецик Ярослав Петрович, к.і.н., доцент кафедри суспільних 

дисциплін (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Участь українських політичних угруповань 

Волині у виборах до парламентів ІІ Речі Посполитої. 

 

43.  Шадюк Тамара Адамівна, асистент кафедри філософії (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). Між 

гріховністю й свободою: детермінація людського буття у православній 

філософії. 

 

44.  Шевчук Тамара Євгенівна, старший викладач кафедри суспільних 

дисциплін (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Гуманітарна освіта у вищому технічному 

навчальному закладі. 

 

45.  Шийка Світлана Володимирівна, к.філол.н., старший викладач 

кафедри українознавства (Національний університет водного господарства 

та природокористування м. Рівне). Українська ономастика в 

євроінтеграційних процесах. 

 

46.  Шикун Алла Володимирівна, асистент кафедри іноземних мов 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне). Governing Regional Integration for Education Development. 

 

47.  Штука Ірина Анатоліївна, к.політ.н., доцент кафедри суспільних 

дисциплін (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Політична культура в умовах євроінтеграції. 

 

48.  Якимчук Мирослава Юріївна, к.пед.н., старший викладач 

відділення довузівської підготовки та профільного навчання (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). 

Особливості розвитку творчих здібностей майбутніх студентів технічних 

ВНЗ. 
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49.  Якубовська Світлана Святославівна, к.пед.н., доцент кафедри 

суспільних дисциплін (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне). Шляхи удосконалення освітнього процесу 

магістрів відповідно до євроінтеграційних процесів.  

 

50.  Яськів Богдан Іванович, к.філос.н., доцент кафедри (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). 

Філософські погляди Івана Франка: сучасний погляд на проблеми української 

державності. 

 


