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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
Білоусова Світлана Валентинівна - президент ЗВО 

«Міжнародний університет бізнесу і права», д.е.н., професор, 

голова організаційного комітету. 
Ненько Сергій Сергійович - ректор ЗВО «Міжнародний 

університет бізнесу і права», к.ю.н., доцент,  професор кафедри 

адміністративного, кримінального права і процесу. 

Жуйков Геннадій Євгенович – завідувач кафедри 
фінансів, обліку та оподаткування ЗВО «Міжнародний 

університет бізнесу і права», д.е.н., професор. 

Клюєв Олександр Миколайович - директор 
Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз 

ім. професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, 

д.ю.н., професор 

Лепьохіна Олена Ваславівна – професор кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування ЗВО «Міжнародний 

університет бізнесу і права», д.е.н., доцент 

Прохорчук Світлана Володимирівна - проректор з 

навчально-методичної роботи ЗВО «Міжнародний університет 
бізнесу і права», к.е.н, професор кафедри. 

Ернест Цві Хаймович - перший заступник міністра 

економіки Ізраїлю (2004 рік), почесний професор закладу вищої 
освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» 

Джош Гилон - глава агентства международного кризис-

менеджмента CIO Лос-Анджелес (США), почетный профессор 
закладу вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і 

права»  

Райнер Шамбергер - голова Спілки Підприємців 

Мюнхена, почесний доктор закладу вищої освіти «Міжнародний 
університет бізнесу і права», доктор філософії. 
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ПРОГРАМА 

Міжнародної науково-практичної конференції: 

«Економіко-правові аспекти експертних досліджень: 

вітчизняна практика та міжнародний досвід» 

Мета: Розкрити роль, значення та необхідність 
організації та проведення економічної експертизи як одної з 

важливих видів судових експертиз. Проаналізувати завдання, які 

стосуються експертизи документів бухгалтерського, 
податкового обліку і звітності. Визначити завдання і їх 

обґрунтованість при проведенні експертизи документів про 

економічну доцільність підприємств і організацій. Окреслити 
перелік напрямків та документів які підлягають вивченню при 

проведенні експертизи документів фінансово-кредитних 

операцій. 

Запрошені: професорсько-викладацький склад ЗВО 
«Міжнародний університет бізнесу і права», наукові 

співробітники Харківського науково-дослідного інституту 

судових експертиз ім. професора М.С. Бокаріуса Міністерства 
юстиції України, спеціалісти Херсонського обласного 

управління юстиції, представники вищих навчальних закладів, 

делегації з Німеччини, Ізраїлю, Молдови, правознавці, 
представники бізнесу, юристи. 

Дата проведення:  30.01.2020 р. 

Час проведення:  10.30 – 15.00 

Місце проведення: адміністративний корпус ЗВО 
«МУБіП» (зал засідань) 

Адреса:  м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської девізії, 37-а 

Телефон для довідок (0552) 33-53-40 
1000 – 1030 зустріч та реєстрація учасників конференції та 

представників ЗМІ, інтерв’ю 

1030-1130 початок конференції, пленарне засідання; 

1140 -1200 перерва (кава-брейк) для учасників, знайомство з 

університетом; 

1200 -1430 продовження роботи конференції, секційні засідання 

(за 2 напрямками); 

1430 -1500  підведення підсумків, прийняття рекомендацій та 

закриття конференції; 

1500 від’їзд учасників конференції. 
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Відкриття Міжнародної науково-практичної конференції: 

«Економіко-правові аспекти експертних досліджень: 

вітчизняна практика та міжнародний досвід» 

 

(адміністративний корпус ЗВО «МУБіП» зал засідань) 
 

1030-1500 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Ненько С.С. – ректор ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і 

права», к.ю.н., доцент 

 

 

 

Секції конференції 

 

Секція 1. Правова природа експертизи в судочинстві: 

історичний аспект 
Модератор: Ненько С.С. к.ю.н., доцент 

 

Секція 2. Призначення та проведення експертизи в 
економічній діяльності і завдання, обґрунтованість, 

особливості 

Модератор: Лепьохіна О.В., д.е.н., доцент, професор кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування  
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ВИСТУПИ УЧАСТНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

«Економіко-правові аспекти експертних досліджень: 

вітчизняна практика та міжнародний досвід» 

1030– 1500 

Ненько Сергій Сергійович 

ректор ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права», к.ю.н., 
доцент,  професор кафедри адміністративного, кримінального 

права і процесу 

«Основні аспекти судової експертизи в країнах європейського 

союзу» 

 

Клюєв Олександр Миколайович 

директор Харківського науково-дослідного інституту судових 
експертиз ім. професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції 

України, д.ю.н., професор 

 

Аніщенко Ольга Вікторівна 

доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ЗВО 
«Міжнародний університет бізнесу і права», к.е.н. 

«Теоретико-правові та методичні основи судово-експетних 

досліджень у  справах про банкрутство підприємств» 

 

Шані Рофех  

Phd з права, експерт з інформаційного насильства, Ізраїль 

«Сучасні правові аспекти інформаційного насилля» 

 

Білоусов Олексій Михайлович 
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та 

економічної теорії ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і 

права», д.е.н., професор 

Щаслива Ганна Петрівна 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин та 

економічної теорії ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і 

права», к.е.н., доцент 
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«Визначення рівня конкурентної переваги міжнародної 

компанії на засадах забезпечення розвитку його економічного 

потенціалу» 

 

Жуйков Геннадій Євгенович 
Завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування ЗВО 

«Міжнародний університет бізнесу і права», д.е.н., професор 

Білоусова Світлана Валентинівна 

президент ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права», 

д.е.н., професор 

«Роль іноземного капіталу в функціонуванні банків України в 

економічному сталому розвиткові» 

 

Прохорчук Світлана Володимирівна 

проректор з навчально-методичної роботи ЗВО «Міжнародний 

університет бізнесу і права», к.е.н, професор кафедри 

«Оцінка якості освітніх послуг у закладах вищої освіти» 

 

Алон Гильбоа 

Phd з права, адвокат, медіатор, Ізраїль 

«Медіація в сучасній світовій практиці» 

 

Райнер Шамбергер 
голова Спілки Підприємців Берліну, почесний доктор ЗВО 
«Міжнародний університет бізнесу і права», доктор філософії 

 

Кузнєцова Галина Олександрівна 

докторант Закладу вищої освіти «Міжнародний університет 

бізнесу і права», доцент кафедри фінансів, обліку та 

оподаткування 

«Економіка регіонів із впровадженням відновлювальної 

енергетики: досвід Німеччини та України»» 

 

Соловйов Ігор Олександрович 

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і 

фінансів ПВНЗ «Миколаївський університет імені Пилипа 

Орлика» 
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Різаєва Заргялям 

магістр кафедри міжнародних економічних відносин та 

економічної теорії ЗВО «Міжнародний університет бізнесу 

і права» 

«Експертна оцінка дефініції фінансових результатів 

підприємства» 

 

Джош Гилон 

Голова агентства міжнародного кризового менеджменту СІО 
Лос-Анжелес (США), почесний професор закладу вищої освіти 

«Міжнародний університет бізнесу і права»  

«Досвід США з упровадження успішної фінансової 

політики держави» 

 

Лепьохіна Олена Ваславіївна 

професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування ЗВО 

«Міжнародний університет бізнесу і права», д.е.н., доцент 

«Призначення та проведення експертизи в економічній 

діяльності: завдання, обґрунтованість, особливості» 
 

Дога Валерій Семенович 

завідувач кафедри менеджменту ЗВО «Міжнародний 

університет бізнесу і права», д.е.н., професор 

«Сучасні тенденції менеджменту корпорацій в європейському 

союзі» 

 

Лугінін Олег Евгенович 
завідувач кафедри судобудування Херсонського філіалу 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова, к.т.н., доцент 

«Використання експертних методів оцінки ризиків у 

вітчизняній та міжнародній практиці підприємства та 

бізнесу» 
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Томас Джон Лафлин 

аспірант кафедри менеджменту ЗВО «Міжнародного 
університету бізнесу і права» 

«Лідерство як запорука успішності фінансових компаній» 

 

Остапенко Дар’я 

магістр кафедри міжнародних економічних відносин та 

економічної теорії ЗВО «Міжнародний університет бізнесу 

і права» 

«Визначення рівня конкурентних переваг ТОВ 

«Транспортний Судноплавний Менеджмент» на зовнішньому 

ринку» 
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Підведення підсумків, обговорення рекомендацій  

і закриття Міжнародної науково-практичної конференції: 

«Економіко-правові аспекти експертних досліджень: 

вітчизняна практика та міжнародний досвід» 

 
 

Заслухавши та обговоривши доповіді та виступи учасників і 

гостей Міжнародної науково-практичної конференції: 

«Економіко-правові аспекти експертних досліджень: 

вітчизняна практика та міжнародний досвід», проведеної в 

рамках 29-річчя Закладу вищої освіти «Міжнародний 

університет бізнесу і права» 

 

конференція постановляє: 

 

1. Підготувати рекомендації та пропозиції конференції 

юридичними органами та економічними підрозділами органів 
правопорядку з метою їх використання у практичній діяльності.  

2. Активно застосувати наробки конференції при 

проведенні лекційних та практичних занять в університеті, 

насамперед на заняттях із «Права». 
3. Розглянути можливість включення до матеріалів 

пропонуємої до друку колективної монографії з питань 

проведення економічної експертизи у вітчизняному судочинстві. 
4. Розмістити на WEB-сайті університету матеріали 

конференції. 
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ДЛЯ НОТАТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


