
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контактні телефони 

членів виконавчого комітету 
конференції: 

 
(093) 365-00-00 Людмила Валентинівна 

Січевлюк 
 

(097) 726-88-68 Мирослава Гофман 
 

(063) 134-31-10 Яна Павлюченко 
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За матеріалами конференції 
видається збірник тез 

 
_________________________________________________________ 

 
 
 

Конференція 
присвячена: 

 
 

100-ій річниці 
подій української революції 

1917-1921 років 
 
 

25-ій річниці 
Університету «КРОК» 

 
 
 

_________________________________________________________ 

 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Університет «КРОК» 
 

 

 
 

ПРОГРАМА 
викладацько-студентської конференції 

 

«Економічні основи української 
державності в творчості видатних 
українських політичних діячів та 

науковців другої половини 
ХIХ – початку ХХ століття» 

 
_________________________________________________________ 

 
Кафедра економічної теорії 

Факультет економіки та підприємництва 
Коледж економіки, 

права та інформаційних технологій 
 

_________________________________________________________ 

 

24 березня 2017 року 

 

м. Київ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми виступів 
учасників конференції 

 
1. Браун Я.Є., студентка Коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій.  Науковий керівник к.е.н., доцент 
Гарін Б.Б. «Роль Миколи Міхновського у формуванні ідеології 
українського націоналізму». 

2. Гаан Є.В., студент Коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій. Науковий керівник к.е.н., доцент Гарін Б.Б. 
«Концепція українського державотворення у творчості 
В’ячеслава Липинського». 

3. Глуховська К.А., студентка Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник д.е.н., професор Алімпієв Є..В. 
«Конструктивні державотворчі ідеї інтегрального націоналізму 
Дмитра Донцова». 

4. Глушко Б.М., студент Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник к.е.н., доцент Гофман М.О. 
«Соцільно-економічна доктрина митрополита Андрея 
Шептицького». 

5. Глушко Є.М., студент Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник к.е.н., доцент Січевлюк Л.В. 
«Вплив митрополита Андрея Шептицького на економічну 
діяльність в Галичині». 

6. Гронський І.О., студент Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник к.е.н., доцент Захарова К.Ф. 
«Соцільно-політичні аспекти творчості Володимира 
Винниченка». 

7. Квоуд Сінін Шаді МС., студентка Університету економіки та 
права «КРОК». Науковий керівник к.е.н., доцент Гофман М.О. 
«Роль митрополита  Андрея Шептицького у розвитку 
економіки Галичини та поширенні економічних знань». 

8. Корчагіна І.Л., студентка Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник д.е.н., професор Алімпієв Є.В. 
«Теоретико-економічні погляди Івана Франка». 

9. Лойко Є.М., студентка Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник к.е.н.,  доцент Гофман М.О. « 
Михайло Грушевський, як історик та будівничий української 
держави». 

10. Мельничук Д..О., Бєглова С.Ю. студентки Коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій. Науковий керівник  к.е.н., 
доцент Гофман М.О. «Еволюція соцільно-політичних поглядів 
Івана Франка». 

11. Острогляд К.В., студентка Коледжу економіки, права та 
інформаційних технологій. Науковий керівник к.е.н., доцент 
Гарін Б.Б. «Олександр Барвінський як політичний діяч 
західноукраїнських земель кінця ХIХ століття». 

12. Перепілка В.В., студент Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник к.е.н., доцент Гарін Б.Б. 
«Олександр Барвінський у просвітницькому русі 
західноукраїнських земель». 

 
 

 

 
13. Піхур В.В., студентка Коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій. Науковий керівник к.е.н., доцент 
Захарова К.Ф. «Відродження нації у поглядах Володимира 
Винниченка». 

14. Пономаренко Д.С., студент Університету економіки та 
права «КРОК». Науковий керівник к.е.н., доцент Січевлюк 
Л.В. «Громадська та економічна діяльність Тита 
Войнаровського». 

15. Рудь В.В., студентка Коледжу економіки, права та 
інформаційних технологій. Науковий керівник к.е.н., доцент 
Гарін Б.Б. «Михайло Грушевський як науковець та 
організатор української науки». 

16. Сігарьова А.Ю., студентка Коледжу економіки, права та 
інформаційних технологій. Науковий керівник к.е.н., доцент 
Захарова К.К. «Тит Войнаровський як український діяч в 
сфері освіти та культури». 

17. Скопецький А.А., студент Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник д.е.н., професор Радіонова І.Ф. 
«Інтегральний націоналізм Дмитра Донцова та ідеї 
української державності». 

18. Хоменко К.М., студентка Коледжу економіки, права та 
інформаційних технологій. Науковий керівник к.е.н., доцент 
Захарова К.Ф. «Український соціоналізм Михайла 
Драгоманова». 

19. Шамбра Н. В., студентка Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник к.е.н., доцент Січевлюк Л.В. 
«Ідея української державності в працях В’ячеслава 
Липинського». 

20. Шелак Н.І., студентка Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник к.е.н., доцент Січевлюк Л.В. 
«Основні тенденції розвитку державотворчих процесів в 
Україні в другій половині ХIХ  на початку ХХ століття». 

21. Школа Ю.О., студентка Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник д.е.н., професор Радіонова І.Ф. 
«Олександр Барвінський як організатор просвітницького 
руху західноукраїнських земель кінця ХIХ століття». 

22. Ятлук А.С., студентка Університету економіки та права 
«КРОК». Науковий керівник к.е.н., доцент Захарова К.С. 
«Внесок Дмитра Донцова в розвиток теорії націоналізму». 

 
 

Оргкомітет залишає за собою право 
приймати тези на конкурсній основі 

 

Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська 

 

Конференція 

відбудеться за адресою: 

Київ, вул. Лагерна 30-32, 

Університет «КРОК», 

ауд. 233 
_________________________________________________________ 

 

РЕГЛАМЕНТ 
РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1300 – 1315 Реєстрація 

учасників конференції 

 

1315 – 1330 Відкриття конференції,  

привітання учасників 

 

1330 – 1500 Виступи 

учасників конференції 

 

Для виступу на конференції 
відведено 10 хвилин 

 

_________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 


