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Організаційний комітет 
 

Мазаракі А.А.  – голова оргкомітету, ректор Київського національного 

торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, 

професор, академік Національної академії педагогічних наук України, 

заслужений діяч науки і техніки України. 
 

Притульська Н.В.  – заступник голови оргкомітету, перший проректор з 

науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор технічних наук, професор. 

 

Члени організаційного комітету 
 

Мельниченко С.В.  – проректор з наукової роботи Київського 

національного торговельно-економічного університету, доктор 

економічних наук, професор. 
 

Канєва Т.В.  – декан факультету фінансів та банківської справи 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук, доцент. 
 

Щетініна О.К.  – завідувач кафедри вищої та прикладної математики 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

доктор фізико-математичних наук, професор. 
 

Ільчук Л.І.  – заступник директора з наукової роботи Науково-

дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН 

України, кандидат політичних наук, доцент. 
 

Дзундза Р.М.  – голова правління бюро соціальних та політичних 

розробок. 
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Відкриття круглого столу 

 

Вступне слово голови оргкомітету, ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету, доктора 

економічних наук, професора, академіка Національної академії 

педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України  

Мазаракі Анатолія Антоновича.  

 

 

Привітання учасникам круглого столу 

 

 

Рябоконь Сергій 

Іванович 

Заступник директора Департаменту заробітної 

плати та умов праці – начальник відділу 

регулювання умов та експертизи праці 

Міністерства соціальної політики України.  

  

Порохнявий Юрій 

Борисович 

Державний експерт Апарату Ради національної 

безпеки і оборони України. 

  

Денісова Людмила 

Леонтіївна 

Голова Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної 

Ради України. 

  

Дзундза Ростислав 

Мирославович 

Голова правління бюро соціальних та політичних 

розробок. 

  

Айвазов  Артур 

 

 

 

Пирожков Сергій 

Іванович 

Керівник секції соціальної політики 

Представництва Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні. 

 

Завідувач кафедри статистики та економетрії 

Київського національного торговельно-

економічного університету, віце-президент НАН 

України, Голова секції суспільних і гуманітарних 

наук НАН України. 
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 ДОПОВІДІ 

 

 

Модератори:  

 

Ільчук Леонід Іванович - заступник директора з наукової роботи 

Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення 

Мінсоцполітики і НАН України, кандидат політичних наук, доцент. 

 

 

Щетініна Олена Костянтинівна - завідувач кафедри вищої та 

прикладної математики Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор. 

 

 

 

 

 

Горбаха Микола Миколайович 
 

Представник секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань 

транспорту  

 

 

Державна політика у сфері 

безпеки дорожнього руху: 

основні напрями 

 

 

Берлін Михайло Семенович 
 

Директор Науково-дослідного інституту 

економічних і управлінських проблем 

безпеки дорожнього руху, голова 

Наглядової ради Національного 

Партнерства з безпеки дорожнього руху, 

к.е.н. 

 

Соціальні та економічні 

наслідки недооцінки 

людського життя 

 

 

Черній Віктор Данилович 
 

Директор комунального підприємства 

«Київдорсервіс» 

 

 

Роль органів місцевого 

самоврядування у системі 

управління безпекою 

дорожнього руху 
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Редзюк Анатолій Михайлович 
 

Директор Державного підприємства 

«Державний автотранспортний науково-

дослідний і проектний інститут» 

Міністерства інфраструктури України,  

к.т.н. 
 

Хабутдінов Арсеній Романович 
 

Завідувач відділу безпеки на транспорті 

Державного підприємства «Державний 

автотранспортний науково-дослідний і 

проектний інститут» Міністерства 

інфраструктури України 

 

 

Особливості практичного 

розрахунку соціально-

економічних збитків від 

ДТП 

 

 

Ільчук Леонід Іванович 
 

Заступник директора Науково-дослідного 

інституту праці і зайнятості населення 

Мінсоцполітики і НАН України з 

наукової роботи, к.п.н., доцент 

 

 

Соціально-економічні 

наслідки ДТП як загроза 

соціальній безпеці України 

 

 

 

Гуржій Тарас Олександрович 
 

 Завідувач кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права 

Київського національного торговельно-

економічного університету, д.ю.н., 

професор 

 

 

Соціально-економічні 

детермінанти державної 

політики БДР 

 

 

 

Щетініна Олена Костянтинівна 
 

Завідувач кафедри вищої та прикладної 

математики Київського національного 

торговельно-економічного університету, 

д.ф.-м.н., професор 

 

 

 

Соціально-економічні 

втрати від ДТП: 

методологічні підходи 
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Самсонкін Валерій Миколайович 

 

Науковий редактор Україно-Ізраїльського 

інституту стратегічних досліджень  

ім. Голди Меїр, д.т.н., професор 

 

 

Методи оцінки 

фінансування для 

убезпечення руху 

транспортних засобів 

 

 

Гладун Олександр Миколайович 

 

Заступник директора з наукової роботи  

Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи 

 НАН України, д.е.н. 

 

ДТП: демографічні втрати 

та підходи до оцінки 

вартості життя 

 

Карташова Світлана Степанівна 
 

Професор кафедри вищої та прикладної 

математики Київського національного 

торговельно-економічного університету, 

д.біол.н. 

 

 

Ризики смертності від 

зовнішніх причин: 

стандартизовані оцінки, 

структура, очікувані збитки 

 

 

 

Гаманкова Ольга Олексіївна 
 

Завідувач кафедри страхування 

Київського національного економічного 

університету ім. В. Гетьмана, д.е.н., 

професор  

 

 

 

Кривошлик Тетяна Дмитрівна 
 

Доцент кафедри страхування Київського 

національного економічного університету 

ім. В. Гетьмана, к.е.н. 
 

 

 

Оцінка вартості життя як 

чинник розвитку 

автоцивільної 

відповідальності 
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Денисова Ірина Олександрівна 

 

 Директор департаменту інформаційної 

політики Ліги страхових організацій 

України 

 

 

ОСАГО у системі безпеки 

дорожнього руху 

 

Чорний Антон Юрійович 

 

Доцент кафедри статистики та 

економетрії Київського національного 

торговельно-економічного університету, 

к.е.н. 
 

 

Осипенко Людмила Іванівна 

 

Викладач Промислово-економічного 

коледжу Національного авіаційного 

університету 

 

 

 

Статистичний аналіз ДТП: 

регіональний розріз 

 

 

 

Канєва Тетяна Володимирівна 

 

Декан факультету фінансів та банківської 

справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, 

к.е.н., доцент 

 

 

 

Ефективність інвестицій у 

безпеку дорожнього руху 

 

 

Криворучко Олена Володимирівна 

 

 Завідувач кафедри програмної інженерії 

та інформаційних систем Київського 

національного торговельно-економічного 

 

Інноваційні технології в 

системі управління 

дорожнім рухом 
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університету, д.т.н., професор 

 

 

Палагута Катерина Олексіївна 

 

Доцент кафедри програмної інженерії та 

інформаційних систем Київського 

національного торговельно-економічного 

університету, к. е. н. 

 

 

Розробка методики 

автоматизованого аналізу 

дорожньо-транспортних 

пригод 

 

 

 

 

 

Учасники дискусії : 

 

Барабаш Ю.Ю.,  Білоусова С.В.,  Бойко А.В.,  Болюбах В.В.,  Бубуйок 

О.О., Вітер В.І.,  Вітер І.І.,  Гладка Ю.А., Давидюк О.О., Денисенко В.І., 

Діденко Ю.Ф.,  Дрозач М.І.,  Кір’ян Т.М.,  Ковальчук Т.В.,  Котляр В.Ю., 

Мащенко Л.З.,   Михайленко С.В.,  Пашутін В.В.,   Петренко Ю.М.,  

Поляк Н.О.,   Ружицький І.С.,  Тарасюк О.П.,   Терюханова І.М.,  

Яніцький Л.Б. 

 

 

 


