
Інформація про діяльність Ради молодих вчених 

ВНЗ «Національна академія управління» 

за 2019 рік 
 

1. За підтримки РМВ ВНЗ «НАУ» реалізується суспільно-науковий проект «Духовні 

цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов’я». У 

рамках цього проекту проводяться щорічні науково-практичні конференції, присвячені 

актуальним гуманітарним проблемам сучасності. Метою конференцій є обговорення основних 

принципів, на яких має будуватися життя людини у світі, що постійно змінюється та зазнає 

нових викликів. У рамках проекту в 2019 році проведено конференцію на тему 

«Толерантність, як цивілізаційна ознака сучасного демократичного суспільства». Видано 

збірник конференції, який оприлюднено за посиланням: https://nam.kiev.ua/vydannya-

akademiyi-monografii.html. Роками раніше були преведені такі конференції:  

- 2018 рік - конференція на тему «Духовна безпека України: погляд 

суспільствознавства і богослов’я»; 

- 2015 рік - конференція на тему «Патріотизм у системі сучасних духовних 

цінностей»; 

- 2014 рік - конференція на тему «Сучасна політична нація: духовно-моральні, 

культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку». 
 

2. За підтримки РМВ ВНЗ «НАУ» проводиться щоквартальна Інтернет-конференція 

«Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці». У 

матеріалах міжнародної наукової Інтернет-конференції розглядаються проблеми економіки та 

управління національним господарством, економічної безпеки національної економіки, 

інноваційного розвитку, державної інноваційної політики, науково-технічної політики та 

механізмів її реалізації, інформаційних технології та захисту інформації, механізмів 

державного управління, сучасного стану та перспектив розвитку обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування, сучасних маркетингових технологій в умовах глобалізаційних процесів, 

правові проблеми соціально-економічного розвитку країни, міжнародних аспектів 

економічної безпеки. У 2019 році проведено:  

− Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: 

матеріали ІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Баку, 15-17 лютого 2019 

року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2019. –  с.112. 

− Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці 

матеріали ІV-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Nowy Sącz, 27-28 червня 

2019 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2019. – C. 85. 

− Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: 

матеріали V-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Greece, 14-15 жовтня 

2019 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2019. – 153 c. 

 

3. РМВ ВНЗ «НАУ» ініційовано зустрічі та залучення до аудиторних занять 

професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців: 

− Відкрита лекція для здобувачів вищої освіти на тему «Податкова та валютна політика 

України на сучасному етапі» від заслуженого економіста України Кірша О.В. 

https://nam.kiev.ua/podatkova-ta-valiutna-polityka-ukrainy-na-suchasnomu-etapi.html 

− Відкрита лекція для студентів та викладачів Академії на тему «Проблеми становлення 

сучасної економічної системи України» від д.е.н., проф., академіка Гайдуцького Павла 

Івановича https://nam.kiev.ua/lektsiia-problemy-stanovlennia-suchasnoi-ekonomichnoi-systemy-

ukrainy.html 

− Практичні семінари «Старт бізнесу» від бізнес-консультанта, засновника он-лайн 

бізнес-школи «Fast Management» Нестерова Ф.В. https://youtu.be/u2Z2XrzZigE 

− Відкрита лекція «Україна: від занепаду до процвітання» від відомого українського 

політика, економіста, голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики 

https://nam.kiev.ua/vydannya-akademiyi-monografii.html
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та підприємництва Галасюка В.В. https://www.youtube.com/watch?v=YeAAtr-

PNrI&feature=youtu.be 

 

4. Представники РМВ ВНЗ «НАУ» регулярно відвідують закордонні ЗВО (Відень 

(Австрія), Верона та Падуя (Італія)) з метою вивчення кращих зарубіжних практик надання 

вищої освіти. 

 
Університет м. Верона. Італія, 2019 

 

 
Університет м. Падуя. Італія, 2019 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YeAAtr-PNrI&feature=youtu.be
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5. Радою молодих вчених  ВНЗ «Національна академія управління» забезпечено 

інформування молодих учених про наукові заходи, конкурси та гранти в Україні та за її 

межами, здійснюється сприяння в організації стажування за кордоном. 

 
Приклад сертифікату стажування м. Варна, Болгарія 

 

6. Члени РМВ ВНЗ «НАУ» беруть активну участь у виконанні науково-дослідних 

робіт, а саме:  

− Адаптація законодавства і права України до законодавства і права Європейського 

Союзу (державний реєстраційний номер 0114U006593); 

− Державне регулювання економічної діяльності в соціокультурному секторі 

(державний реєстраційний номер 0118U003925); 

− Інноваційно-інвестиційні чинники сталого соціально-економічного розвитку 

(державний реєстраційний номер 0116U003934). 

 

7. За ініціативи та підтримки членів РМВ ВНЗ «НАУ» в Академії успішно 

функціонують студентські наукові гуртки (проблемні групи):  

− студентська наукова проблемна група «Особливості оподаткування в сучасних 

умовах», науковий керівник Браславець О.Ю.; 

− студентська наукова проблемна група «Теорія і практика сучасного маркетингу», 

науковий керівник Серкутан Т.В.; 

− студентська наукова проблемна група «Клуб кримінологів», науковий керівник 

Веселовська Н.О. 

 

8. За ініціативи та координації члена РМВ ВНЗ «НАУ» Веселовської Н.О. в Академії 

функціонують наукові дискусійні он-лайн клуби: 

− «Власне розслідування». Мета діяльності он-лайн клубу: розслідування та 

профілактика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність з точок зору криміналістики, 

кримінології, психології, деонтології та ін.. Он-лайн платформа клубу: 

https://www.facebook.com/groups/own.investigation. 

− «Юридична компаративістика». Мета діяльності он-лайн клубу: аналіз 

особливостей та загальних тенденцій розвитку національних правових систем та їх сімей на 

підставі їх порівняння, поглиблене вивчення світової правової спадщини, тенденцій та 



закономірностей її розвитку; вивчення впливу світової правової спадщини на формування 

правової системи України. Он-лайн платформа клубу: 

https://www.facebook.com/groups/223318282232633. 

− «Право Європейського Союзу». Мета діяльності он-лайн клубу: набуття 

здобувачами вищої освіти знань, умінь, навичок та компетентностей у сфері діяльності 

Європейського Союзу. Он-лайн платформа клубу: 

https://www.facebook.com/groups/264779194681403. 

− «Право інтелектуальної власності». Мета діяльності он-лайн клубу: забезпечення 

сприятливих умов для інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, розкриття 

актуальних питань, тенденцій, застосування законодавства щодо права інтелектуальної 

власності. Он-лайн платформа клубу: https://www.facebook.com/groups/300648943604463.  
 
 

9. Радою молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» забезпечується 

інформування молодих учених про наукові заходи, конкурси та гранти в Україні та за її 

межами, здійснюється сприяння в організації стажування за кордоном. 
 
 

 

 

Голова Рада молодих вчених  

ВНЗ «Національна академія управління» 

 

 

 

І.В. Козакова  
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