
Інформація про діяльність Ради молодих вчених 
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за 2021 рік 

 

1. За ініціативи члена РМВ ВНЗ «НАУ» Курилюка Ю.Б. у 2021 році зареєстровано 

мультидисциплінарний науково-практичний журнал «Migration&Law», членами редколегії 

якого є провідні вітчизняні та зарубіжні експерти у сфері міграції. 

 
 

 

Програмні цілі (основні принципи) науково-

практичного журналу «Migration&Law»: поширення 

інформації та побудова наукової міждисциплінарної 

платформи для дискусій науковців, юристів, 

урядових і неурядових інституцій з акцентом на 

правові аспекти міграції, інтегрованого управління 

кордонами, захисту прав і свобод мігрантів та 

внутрішньо переміщених осіб, формування та 

реалізацію міграційної політики держав. 

Наукові профілі видання: юридичні, політичні, 

соціологічні науки та державне управління  

 

Електронна сторінка журналу: https://nam.kiev.ua/zhurnal-migration-law.html 

Свідоцтво про державну реєстрацію:  

серія КВ № 24750-14690Р від 10.03.2021 р. ISSN 2786-5185 

Періодичність видання: 6 разів на рік 

 

2. За поданням РМВ ВНЗ «НАУ» до Вченої Ради ВНЗ «НАУ» на Премію Президента 

України для молодих вчених у 2021 р. висунуто кандидатуру  к.ю.н., Курилюка Ю.Б. за цикл 

наукових робіт на тему «Забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України». 

Сформульовані у межах циклу наукових робіт положення та рекомендації спрямовані на 

розв’язання важливої науково-прикладної проблеми щодо організаційно-правових, 

адміністративно-деліктних, кримінально-правових і кримінологічних засад забезпечення 

правопорядку в прикордонній сфері, обґрунтування низки концептуальних положень, висновків 

і рекомендацій, що є визначальними для забезпечення правопорядку у вказаній сфері, а також 

удосконалення законодавства і його застосування відповідними органами охорони 

правопорядку. 

 

3. За ініціативи члена РМВ ВНЗ «НАУ» д.е.н. Проскуріної М.О. у 2021 році 

започатковано Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Культурно-мистецькі 

імперативи України: соціокультурні, економічні та політичні виклики». 

 
 

Мета конференції: обговорення умов та перспектив розвитку 

світового/національного/регіонального секторів культури і мистецтва в умовах викликів 

https://nam.kiev.ua/zhurnal-migration-law.html


сьогодення, включаючи питання мінімізації впливу негативних наслідків затяжної рецесії, 

обумовленої пандемією COVID-19; пошуку нових можливостей сталого розвитку, з 

урахуванням інтересів всіх стейкхолдерів сектору; осмислення сучасних тенденцій та 

динаміки змін; аналізу проблем та виявлення ефективних способів забезпечення розвитку 

національних креативних індустрій, культури і мистецтва в умовах глобалізації 
 

4. За підтримки РМВ ВНЗ «НАУ» у 2021 році було організовано літні студії «Тренінги 

та дистанційні курси» 

− Дистанційний курс «З почуттям, з толком, з розстановкою!»  

− Дистанційний курс «Мистецтво перемагати без сутички»  

− Тренінг «Емоційний інтелект в роботі: зі співробітниками, в команді, з клієнтами» 

− Тренінг «Стресменеджмент і саморегуляція» 

− Тренінг «Управління особистою ефективністю або Самоменеджмент і 

самомаркетинг в дії» 

− Тренінг  «Психотехнології самоменеджменту для ефективної діяльності та 

розвитку здібностей вирішення проблем» 

− Тренінг «Робота зі зверненнями «проблемних» клієнтів» 

− Майстер-клас «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ & ЗАХИСТ АКТИВІВ» 

− Майстер-клас «Поліграф як ефективний інструмент для HR» 

− «Basic Polygraph Examiner Course. Експерт-поліграфолог» Спеціальний курс 

підвищення кваліфікації 

− «Advanced Examiner's Course. Експерт-поліграфолог» Спеціальний курс підвищення 

кваліфікації 

− Дистанційний курс «Робота з електронними таблицями Excel 2010 / 2019. Базовий 

курс» 

− Дистанційний курс «Економічний аналіз та планування за допомогою Microsoft 

Excel»  

− Дистанційний курс «Майстерне створення ділової документації в текстовому 

редакторі MS Word 2010» 

− Дистанційний курс «Мистецтво створення та проведення презентацій». 

 

5. 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). 

 

6. 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. 

 

7. 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.  
 

8. 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. 
 

9. 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 2021 році проведено:  

9.1. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці 

матеріали ІХ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Ukraine-Greece, 22-23 лютого 

2021 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2021. – 118 c. 

9.2. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці 

матеріали Х-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Ukraine-Poland, 28-30 червня 

2021 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2021. – 78 c. 

9.3. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці/ 

матеріали ХІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Ukraine-Slovakia, 7-8 грудня 

2021 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2021. – 78 c. 
 

10. 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» 

 

 

 

Ірина ШАПОВАЛОВА 

 

                                                   

https://www.facebook.com/groups/223318282232633
https://www.facebook.com/groups/264779194681403
https://www.facebook.com/groups/300648943604463

