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КРУГЛИЙ СТІЛ 

“Антикризове управління: імператив сучасної економіки” 
 

ПОЧАТОК ЗАХОДУ О 14.30 ПЛАТФОРМА TEAMS 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ: 

Вітальне слово (3-5 хв): 

Мігус І. П., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи (Університет «КРОК») 

Грушко В. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів 

(Університет «КРОК») 

Лазебник Л. Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства (Університет ДФС 

України) 

 

Виступи учасників (10-15 хв): 

1. Гурочкіна В. В., д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства (Університет ДФС 

України) 

Система оперативного захисту економічної безпеки підприємництва 

 

2. Бобров Є. А., д.е.н., доцент, професор кафедри національної економіка та фінансів 

(Університет «КРОК») 

Застосування антикризових заходів в електроенергетиці в сучасних умовах 

 

3. Румик І. І., д.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіка та фінансів (Університет 

«КРОК») 

Зміна парадигми продовольчої безпеки в умовах формування нової національної економічної 

стратегії України 

 

4. Романов М., партнер ТОВ «КРОУ БІСІ УКРАЇНА» 

Бізнес-консалтинг у сучасних умовах ведення бізнесу 

 

5. Чумаченко О. Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіка та фінансів 

(Університет «КРОК») 

Інформаційна турбулентність та завдання системи бізнес-безпеки 



6. Федунов М. В., асистент кафедри національної економіка та фінансів (Університет «КРОК») 

Вдосконалення управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності агропромислових 

підприємств 

 

7. Катцин В., здобувач кафедри економіки підприємства (Університет ДФС України) 

Світова економічна криза: нові можливості для України 

 

8. Залізняк В., Цісар А., здобувачки спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(Університет «КРОК») 

Корпоративне управління у сфері забезпечення безпеки бізнесу 

 

9. Онищенко І., здобувачка кафедри економіки підприємства (Університет ДФС України) 

Угоди злиття та поглинання як стратегія корпоративного управління 

 

10. Лебедєв П., Кияниця Д., здобувачі спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (Університет «КРОК») 

Проблеми захисту від рейдерів і колекторів 

 

11. Шпакович С. В., здобувач кафедри економіки підприємства (Університет ДФС України) 

Сучасний стан підприємств кондитерської галузі та застосування їх антикризових заходів  

 

12. Коваленко А. М., здобувачка спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(Університет «КРОК») 

Особливості антикризового менеджменту бізнесу в період пандемії COVID-19 

 

13. Пустіва В. О., здобувачка кафедри економіки підприємства (Університет ДФС України) 

(Університет ДФС України) 

Сучасний стан забезпечення економічної безпеки підприємництва 

 

14. Паскевич А. А., здобувачка спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(Університет «КРОК») 

Держава: гарант чи загроза економічної безпеки? 

 

15. Кутова Д. В., здобувачка спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(Університет «КРОК») 

Вплив тіньової економіки на розвиток підприємництва 

 

 

 


