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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

6 квітня 2017 р. 

 

Реєстрація учасників                                -                9.30 – 10.00  

Пленарне засідання  

(м. Вiнниця, вул. Д. Майбороди (Збишка), 6)        -                  10.00 – 12.00 

Перерва     -                  12.00 – 13.00  

Робота секцій                    -                 13.00 – 15.00 

 

 

7 квітня 2017 р. 

 

Робота секцій                                                  10.00 – 11.20 

Звіти керівників секцій     12.00 – 13.00 

Обговорення та прийняття  

рішення конференції   13.00 – 14.00 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ : 

 

доповідь на пленарному засіданні  -  20 хв. 

доповідь на секції    -  до 10 хв. 

виступ при обговоренні   -  до  3 хв. 

 

 

Мови конференції: українська, російська, англійська 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ГОЛОВА  

Давиденко Ганна Віталіївна, директор Вінницького інституту 

Університету «Україна», доктор педагогічних наук, доцент, голова ради 

ГО «Соціальна перспектива». 

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ : 

Ілініч Світлана Юріївна, кандидат філологічних наук, заступник 

директора з науково-педагогічної роботи. 

Омельченко Олена Валеріївна, начальник відділу науки, міжнародної 

діяльності та інклюзивної освіти. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:  

Швед Вадим Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, начальник 

відділу навчально-методичної роботи 

Найчук Вікторія Віталіївна, кандидат психологічних наук, декан 

соціально-економічного факультету 

Яблочніков Сергій Леонтійович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальних технологій. 

Чаланова Раїса Іванівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри 

реабілітаційних технологій. 

Заброцький Михайло Михайлович, кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології 

Ваколюк Сергій Миколайович, доктор філософії у галузі права, завідувач 

кафедри правознавства 

Костенко Наталя Іванівна, кандидат педагогічних наук, заступник 

завідувача кафедри соціальних технологій 

Котик Інна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри психології. 

Ликова Лада, студентка 3 курсу, голова ради студентського 

самоврядування Вінницького інституту Університету «Україна» 

Русин Артур, студент 4 курсу, голова СНТ Вінницького інституту 

Університету «Україна». 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

6 квітня, початок о 10.00  

(м. Вiнниця, вул. Д. Майбороди (Збишка), буд. 6, актова зала 

Вінницької гімназії «Дельфін») 

 

Вітальне слово Давиденко Ганни Віталіївни, д. пед. н, доцента, 

директора Вінницького інституту Університету «Україна», голови 

ради ГО «Соціальна перспектива». 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Балахонова Олеся Василівна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Впровадження ідей інклюзивної освіти в Україні 

Котик Інна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри психології Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Психотерапевтичні стратегії  при розладах харчової поведінки 

людини 

Пригоцький В’ячеслав Анатолійович, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Реформування статусу захисника в умовах конституційної 

реформи 

Чередник Анна Анатоліївна, магістрант спеціальності «Фізична 

реабілітація» Вінницького інституту Університету «Україна» 

Ефективність здоров’яформуючих і здоровязберігаючих освітніх 

технологій у студентів молодших курсів навчання 

Костенко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри соціальних технологій Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Ерготерапія як шлях інтеграції соціальної та фізичної реабілітації 
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ЗМІСТ 

 

№ 

секції 
НАЗВА СЕКЦІЇ 

6-7  квітня 

(№ стор.) 

1.  

Психологічні аспекти становлення особистості в 

навчально-виховному процесі: теорія, досвід, 

практика 

6-9 

2.  
Фізична та функціональна реабілітація осіб з 

інвалідністю 
10-13 

3.  
Інноваційні процеси в освіті та соціально-

педагогічній діяльності 
14-16 

4.  
Захист прав і свобод громадян у світлі вимог 

конституції України 
17-22 

5.  
Сучасні напрямки розвитку економіки 

підприємства та регіональної економіки 
23-25 
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СЕКЦІЯ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ: ТЕОРІЯ, 

ДОСВІД, ПРАКТИКА 

 

6 квітня      початок: 13 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 307 

 

Керівник секції Котик І.О., кандидат психологічних наук, 

доцент, заступник завідувача кафедри 

психології Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Секретар секції Оленич В.П., асистент кафедри психології, 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

 
№ 

з/п 

Назва доповіді Доповідачі 

1 

Теоретико-методологічні 

основи психології 

самореалізації особистості у 

основних сферах 

життєдіяльності 

Антипіна Л.А., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Заброцький М.М., к.психол.н., професор, 

завідувач кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

2 

Дослідження особистісних 

особливостей клієнтів 

похилого та старечого віку із 

судинною патологією 

Білецька Н.С., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Котик І.О., к.психол.н., доцент, заступник 

завідувача кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

3 

Дослідження соціального 

капіталу як детермінанта 

громадянської активності 

студентської молоді 

Братанюк Т.Л., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Волобуєва О.Ф., д.психол.н., професор 

кафедри психології Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

4 

Дослідження психологічних 

особливостей 

самоефективності у різних 

Бузулукська В.В., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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вікових групах Науковий керівник: 

Котик І.О., к.психол.н., доцент, заступник 

завідувача кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

5 

Зміст професійної діяльності і 

особистісно-професійні 

особливості спеціаліста 

соціальної сфери 

Вацлава О.М., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Ілініч С.Ю., к.філол.н., доцент кафедри 

соціальних технологій Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

6 
Особливості темпераменту у 

осіб юнацького віку 

Коваль А., студентка 2-го курсу 

спеціальності «Психологія», Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Оленич В.П., асистент кафедри психології 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

7 

Теоретичні засади вивчення 

проблеми ставлення молоді до 

здоров’я 

Ксендзюк С.В., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Котик І.О., к.психол.н., доцент, заступник 

завідувача кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

8 

Проблема естетичних 

здібностей у психологічних 

дослідженнях 

Кяпп Л.І., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Найчук В.В., к.психол.н., доцент кафедри 

психології Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

9 

Вплив професійних 

компетенцій н а  ціннісно-

мотиваційну сферу кризис-

менеджерів 

Логачьов В.О., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Котик І.О., к.психол.н., доцент, заступник 

завідувача кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

10 

Соціально-психологічні 

особливості становлення 

життєвої перспективи 

Мацнєва Г.М., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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особистості в ситуації набутої 

інвалідності. 

Науковий керівник: 

Котик І.О., к.психол.н., доцент, заступник 

завідувача кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

11 

Особливості 

поняття "закоханість" в 

ранньому юнацькому віці 

Мельник Т., студентка 1-го курсу 

спеціальності «Психологія», Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Оленич В.П., асистент кафедри психології 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

12 

Теоретичні основи 

дослідження особистісних 

чинників психологічного 

благополуччя молоді 

Москалець З.М., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Котик І.О., к.психол.н., доцент, заступник 

завідувача кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

13 

Гендерний фашизм та його 

вплив на формування 

сучасного українського 

світогляду 

Осійський Ю.О., старший викладач 

кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

14 
Інклюзивна освіта як засіб 

соціалізації 

Панасюк З.Ю., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Найчук В.В., к.психол.н., доцент кафедри 

психології Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

15 

Теоретико-методологічні 

аспекти проблеми усвідомлення 

особистістю власного життя 

Починок О.В., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Котик І.О., к.психол.н., доцент, заступник 

завідувача кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

16 

Теоретичні засади 

дослідження емоційного 

інтелекту у молодших 

школярів 

Солдатова В.В., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Найчук В.В., к.психол.н., доцент кафедри 

психології Вінницького інституту 
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Університету «Україна» 

17 
Особливості самооцінки у 

підлітковому віці 

Чорноус А., студентка 2-го курсу 

спеціальності «Психологія», Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Оленич В.П., асистент кафедри психології 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

18 
Корекція особистісних страхів 

призовників 

Шевчук Т.В., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Колосов А.Б., к.психол.н., старший 

науковий співробітник Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

19 
Особливості кризи 

підліткового віку 

Шпильова О., студентка 1-го курсу 

спеціальності «Психологія», Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Оленич В.П., асистент кафедри психології 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

20 

Теоретико-методологічні 

основи соціально-

психологічного аналізу 

проблем сімейного життя 

Юрченко О.А., магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Котик І.О., к.психол.н., доцент, заступник 

завідувача кафедри психології Вінницького 

інституту Університету «Україна» 
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СЕКЦІЯ 2. ФІЗИЧНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

6 квітня      початок: 13 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 417 

 

Керівник секції Чаланова Р.І., доктор медичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач кафедри 

реабілітаційних технологій Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Секретар секції Куц О.О., викладач кафедри реабілітаційних 

технологій Вінницького інституту Університету 

«Україна» 
№ 

з/п 

Назва доповіді Доповідачі 

1 
Особливосці поводження 

людей після інсульту 

Арделян В.Г., студентка 1-го курсу 

спеціальності «Фізична реабілітація» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

2 

Переваги кінезіотерапії в 

методиці реабілітації хворих, 

що перенесли ішемічний 

інсульт 

Гончарук О., магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

3 
Нейроциркуляторна дистонія 

як патологія сполучної тканини 

Жиленко Т.І., магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

4 
Профілактика хвороб системи 

кровообігу 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Галаченко О.О., Фурман М.В., клінічний 

санаторій «Хмільник», м. Хільник 

5 
Методи фізичної реабілітації 

при посттравматичних 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 



 

12 

стресових розладах кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Вихристюк І., магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

6 

Особливості фізичної 

реабілітації хворих на 

ішемічну хворобу серця після 

реваскуляризації міокарда 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Ткач Т. магістрант спеціальності «Фізична 

реабілітація» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

7 

Фізична реабілітація при 

ревматоїдному артриті на 

санаторно-курортному етапі 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Остапчук М. магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

8 

Фізична реабілітація при 

хронічному обструктивному 

захворюванні легень 

Кочелаба А.О., магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

9 

Вдосконалення фізичної та 

функціональної 

підготовленості студентів з 

порушенням постави 

Куц О.О., викладач кафедри 

реабілітаційних технологій Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

10 
Парадоксально-дихальна 

гімнастика 

Ломинога С.І., кандидат медичних наук, 

доцент кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

11 
Фізична реабілітація при 

вегето-судинній дистрофії 

Мельничук О.С., магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 
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Науковий керівник: 

Чаланова Р.І., д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

12 
Фізична та функціональна 

реабілітація осіб з інвалідністю 

Микитюк Т.О., викладач медичної та 

соціальної реабілітації Бершадського 

медичного коледжу 

13 
Фізична реабілітація хворих на 

реактивний артритах 

Ніцецький В., магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

14 
Патологія органів травлення 

при ожирінні 

Позній В.Д., магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

15 
Особливості реабілітації 

хворих на ДЦП 

Сметановський Б.Н., магістрант 

спеціальності «Фізична реабілітація» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

16 

Фізична реабілітація 

хворих на есенціальну 

гіпертензію у поєднанні з 

дисциркуляторною 

енцефалопатією 
 

Сташко А., магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна 

Науковий керівник: 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, професор 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

17 

Методи фізичної 

реабілітації – 

ефективний спосіб 

Чаланова Р.І., д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 
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профілактики зорових 

порушень 

«Україна» 

18 
Поширеність короткозорості у 

школярів вінницької області 

Чаланова Р.І., д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри реабілітаційних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Ляшкова Н.О., старший викладач кафедри 

соціальних технологій Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Пелін А.В., магістрант спеціальності 

«Фізична реабілітація» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 
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СЕКЦІЯ 3. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

7 квітня      початок: 10 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 308 

 

Керівник секції Костенко Н.І., кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

Секретар секції Мазуркевич О.П., кандидат культурології,  

старший викладач кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

№ 

з/п 

Назва доповіді Доповідач 

1 Соціальна робота з молоддю 

Булава В.С., магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

2 
Протиправні відхилення в 

поведінці дитини 

Григорець М., студентка 3-го курсу 

спеціальності «Соціальна робота» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

3 

Алгоритм розв’язку системи 

комплексних лінійних 

алгебраїчних рівнянь 

Ільницький М.П., старший викладач 

кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

4 
Теорема Піфагора як окремий 

випадок теореми Фалеса 

Ільницький М.П., старший викладач 

кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

5 

Правове регулювання 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Литвинюк Я.В., магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

6 
Розвиток суспільства в 

інформаційному просторі 

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, 

старший викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Ковалевська К.С., магістрант спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна 
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справа» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

7 

Інклюзія  дітей з інвалідністю у 

загальноосвітній простір – 

виклик сьогодення 

Ляшкова Н.О., вчитель-дефектолог, 

старший викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

8 

Проблеми  освіти людей з 

особливими потребами в 

україні 

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, 

старший викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Жарій О.В., магістрант спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Шведа О.Р. магістрант спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

9 

Інформатизація як ресурс 

розвитку сучасного 

українського суспільства 

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, 

старший викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Маринченко М.М., магістрант 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Платовський В.С., магістрант 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

10 

Проблеми інформатизації 

українського сучасного 

суспільства 

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, 

старший викладач кафедри соціальних 

технологій Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Шелест В.Р.., магістрант спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

11 

Проблема гендерної 

дискримінації жінок на ринку 

праці України 

Олійник О.М., голова циклової комісії з 

правознавства Вінницького коледжу 

Університету «Україна» 

12 Технологія підготовки та Піскунова Ю.Л., магістрант спеціальності 
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реалізації соціального проекту «Соціальна робота» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

13 

Соціально – правові аспекти 

захисту прав людини в 

сучасному українському 

суспільстві 

Попенко В.Л., магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

14 

Соціально-педагогічні умови 

профілактичної роботи з дітьми 

вулиці 

Сидоренко Д., магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

15 

Специфіка соціально-

педагогічної діяльності з дітьми 

з особливими потребами 

Тригубець Н., магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

16 
Теоретичні і практичні аспекти  

соціального  захисту  населення 

Шафар В.В., магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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СЕКЦІЯ 4. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СВІТЛІ ВИМОГ 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

7 квітня     початок: 10 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 310 

 

Керівник секції Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі права, 

завідувач кафедри правознавства Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Секретар секції Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавста Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

 
№ 

з/п 
Назва доповіді Доповідачі 

1.  

Огляд місця події: 

співвідношення правового та 

криміналістичного аспектів 

Артюхова М.В., студентка 3-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

2.  

Адміністративний позов як 

предмет захисту в 

адміністративному 

судочинстві 

Артюхова М.В., студентка 3-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

3.  
Особливості спеціального 

досудового розслідування 

Безносюк А.М., к.ю.н., доцент кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

4.  

Особливості адміністративної 

відповідальності за екологічні 

правопорушення 

Белезюк О.В., студент 3-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 
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Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

5.  

Розгляд та вирішення 

земельних спорів в порядку 

господарського судочинства 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

6.  
Правові засади нотаріальної 

діяльності 

Ваколюк Л.М., викладач кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

7.  

До питання ефективності 

функціонування парламенту 

України в умовах 

глобалізаційних процесів 

Власюк І.А., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

8.  
Правове виховання в 

контексті права 

Вощина М.Я., студент 1-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

9.  
Принципи адміністративного 

судочинства України 

Іванчук А.В., студентка 3-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

10.  

Шляхи вдосконалення 

адміністративної 

відповідальності суб’єктів 

господарювання 

Куліховський В.М., студент 2-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 
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Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

11.  
Комуністична концепція 

власності 

Куліховський В.М., студент 2-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

12.  
Медична послуга як об’єкт 

цивільних правовідносин 

Ликова Л.О., студентка 3-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

13.  

Вищий адміністративний суд 

України як суд першої та 

апеляційної інстанції 

Ликова Л.О., студентка 3-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

14.  

Інтертекстуальні виміри 

міжлітературного діалогу як 

метод дослідницької роботи 

студентів-правознавців 

Мельник О.А., викладач, Вінницького 

коледжу Університету «Україна» 

15.  
Ґенеза інституту правочину: 

вітчизняний досвіт 

Мельник Я.О., студент  2-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького коледжу Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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16.  

Проблемні питання 

притягнення до міжнародно-

правової відповідальності 

міжнародних міжурядових 

організацій 

Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

17.  

До питання важливості 

інституту громадянства як 

постійного правовогро зв'язку 

особи і держави 

Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Пастух Д.О., студентка 4-го курсу, 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

18.  

Особливості правового 

регулювання договору 

охорони за цивільним 

законодавством 

Наконечна В.І., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

19.  

Арешт майна, як спосіб 

забезпечення: проблеми 

реалізації та зловживання 

правом 

Пастух Д.О., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

20.  

Правові гарантії дотримання і 

реалізації прав та свобод 

людини і 

громадянина:український та 

міжнародний досвіт 

Пастух Д.О., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

21.  

Загальні засади  

адміністративної 

відповідальності  в Україні: 

підстави, принципи та 

суб’єкти 

Пасічник А.О., студент 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 
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Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна 

22.  

Проблеми застосування 

мирової угоди в 

господарському процесі 

Пасічник Т.О., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

23.  

Система обставин що 

виключають адміністративну 

відповідальність 

Підлісняк М.В., студент 3-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

24.  

Особливості правового 

регулювання державної 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Польовий А.О., магістрант спеціальності 

«Соціальна робота» Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

25.  

Правові аспекти 

адміністративної 

відповідальності юридичних 

осіб за правопорушення в 

галузі будівництва 

Приходько В.М., студент 3-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Ваколюк С.М., доктор філософії в галузі 

права, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

26.  

Реалізація прав осіб молодого 

віку з обмеженими 

можливостями при 

інклюзивному навчанні у 

відкритому міжнародному 

університеті розвитку людини 

«Україна» 

Сергієні О.В., д.мед.н., професор 

Дніпропетровської філії Відкритого 

міжнародного Університету розвитку 

людини «Україна» 

Лавроненко А.Г., студентка 3-го курсу 

Відкритого міжнародного Університету 

розвитку людини «Україна» 
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27.  

Відшкодування моральної 

шкоди: проблеми теорії та 

практики 

Шкваренко М.Є., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Правознавство» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: 

Мисак О.І., старший викладач кафедри 

правознавства Вінницького інституту 

Університету «Україна» 
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СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

ПІДПРИЄМСТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

7 квітня     початок: 10 год. 00 хв. 

вул. Хмельницьке шосе, 23 а, ауд. 307 

 

Керівник секції  Балахонова О.В., доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Секретар секції 

 

Жукова О.А., старший викладач кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

 
№ 

з/п 
Назва доповіді Доповідачі 

1 Призначення бізнес-

планування 

Баглай Р.О., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Менеджмент» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

2 Основні принципи і методи 

менеджменту 

Васалатій О.П., магістрант спеціальності 

«Менеджмент», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

3 
Фінансово-економічний стан 

підприємства: сутність та 

напрямки його стабілізації 

Гуменюк Ю.В., магістрант спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

4 

Особливості iннoвацiйнo-

iнвестицiйнoї дiяльнoстi в 

аграрному секторі економіки 

Укpаїни 

Гурочкіна В.В., к.е.н., доцент кафедри 

економіки підприємства Університету 

державної фіскальної служби України 

Мельник А.О., студентка Університету 

державної фіскальної служби України 

5 

Процес управління 

прибутковістю на 

підприємствах в сучасних 

умовах економічного розвитку 

Демченко Н.В., магістрант спеціальності 

«Менеджмент», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

6 
Теоретико-методологічні 

аспекти оборотних активів 

підприємства 

Дзюбак А.А., магістрант спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Швед В.В., к.е.н., доцент, професор 
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кафедри економіки та менеджменту 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

7 Теоретичні аспекти сучасного 

бізнес-адміністрування 

Євась Т.В., старший викладач  кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Вигонюк Т.Т., студент 4-го курсу 

спеціальності «Менеджмент» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

8 

Формування позитивного 

іміджу підприємства як 

складової його 

конкурентоспроможності 

Євась Т.В., старший викладач  кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Мамчур О.В., студент 3-го курсу 

спеціальності «Менеджмент» Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

9 
Інвестиційна привабливість 

підприємств та фактори, що на 

неї впливають 

Євась Т.В., старший викладач  кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Соколовський В.С., студент 2-го курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

10 

Методичні підходи до оцінки 

фінансового стану 

підприємства та прийоми її 

проведення 

Євась Т.В., старший викладач  кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Озоліна А.О., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

11 
Аналіз дебіторської та 

кредиторської заборгованості 

підприємства 

Жукова О.А., старший викладач  кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Гелета І.А., студентка 4-го курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

12 
Аналіз ділової активності 

підприємства 

Жукова О.А., старший викладач  кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького 

інституту Університету «Україна» 

Головчак О.Ф., магістрант спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», Вінницького інституту 
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Університету «Україна» 

13 
Фінансовий стан підприємства:  

оцінка результатів діяльності 

та прагматика 

Крилов Г.М., магістрант спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

14 

Теоретико-методологічні 

основи управління 

кредитоспроможністю 

підприємства 

Лосенко Є.М., магістрант спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Швед В.В., к.е.н., доцент, професор 

кафедри економіки та менеджменту 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

15 
Рентабельність як основний 

показник оцінки діяльності 

підприємства 

Лебедовський С.Б., магістрант 

спеціальності «Фінанси, банківська справа 

та страхування», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

16 

Розбіжності у побудові 

методики аналізу показників 

рентабельності та 

результативності 

Омельченко О.В., старший викладач  

кафедри економіки та менеджменту 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Сідорова Р.А., студентка 3-го курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

17 

Фінансові ресурси суб’єктів 

господарювання: 

Теоретичні аспекти 

Пугач Є.В., магістрант спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

18 
Стратегія розвитку 

підприємства 

Циктор С.В., магістрант спеціальності 

«Менеджмент», Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Науковий керівник: 

Швед В.В., к.е.н., доцент, професор 

кафедри економіки та менеджменту 

Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

 

 

 


