
Заступник директора НДІУ П.Гай-Нижник взяв участь в Міжнародній науково-
практичній конференції «Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах 
глобальних трансформацій», співорганізаторами якої виступили Західноукраїнський 
національний університет (Тернопіль) та Братиславський університет економіки та 

менеджменту (Словаччина). 

30 травня 2022 р. відбулася Міжнародна науково-
практична конференція «Соціальні, економіко-правові та 
фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій», 
організована Західноукраїнським національним 
університетом і Братиславським університетом економіки та 
менеджменту (Республіка Словаччина), за участі дипломатів 
та науковців з України, Словаччини, Польщі, Австрії, 
Туреччини, Нідерландів, Індії, Хорватії та Марокко. 

На пленарному засіданні доктор історичних наук, 
заступник директора Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України Павло Гай-Нижник представив 
доповідь на тему: «Крах доби неоімперіалізму і новітня епоха 
матриці кіберсвіту: нові виклики майбуття і проблема 

національних стратегій глибинної безпеки». 
У пленарному засіданні з доповідями також виступили Надзвичайний і Повноважний 

Посол України в Туніській Республіці В.Хоманець, ректор Братиславського університету 
економіки та менеджменту, PhD, MBA Л.Цибак, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних відносин та дипломатії Західноукраїнського національного 
університету О.Тулай (Роль міжнародних організацій у забезпеченні національної фінансової 
стабільності в умовах широкомасштабної військової агресії), генеральний директор 
директорату науки та інновацій МОН України І.Таранов (Науково-дослідницьке 
співробітництво закладів вищої освіти з бізнесом: цифрові інструменти та нові комунікаційні 
платформи), Professor, Department of Commerce, Kirori Mal College, University of Delhi Dr. 
Pushpender Kumar (Teaching and learning opportunities in Global transformations), директор 
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім.Б.Д.Гаврилишина 
Західноукраїнського національного університету, доктор економічних наук, професор, 
Почесний консул Республіки Сенегал в Україні І.Іващук (Глобальні виклики для економічної 
дипломатії в умовах зміни світового порядку), M.Ed in Economics, Senior Lecturer & 
Researcher at Hogeschool Arnhem and Nijmegen Jan H. Jansen (Supply chain finance), доктор 
габілітована, професор Вроцлавського економічного університету А.Зелінська (Практичне 
застосування зворотної логістики), доктор еконічних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин Сумського державного університету Ю.Петрушенко 
(Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються), доктор економічних наук, професор, 
помічник проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка З.Луцишин (Україна на реконфігурованій геоекономічній шахівниці 
світу), доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича В.Макар (Підтримка 
Канадою України в умовах воєнної агресії РФ), Почесний консул Республіки Хорватія на 
заході України В.Запухляк (Хорватська модель євроінтеграції: досвід для України), CSc., 



PhD, associate professor, Bratislava University of Economics and Management N.Dubrovina (The 
problems of healthcare funding in the EU), доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича В.Фісанов (Асиметричні виклики глобальній та регіональній безпеці в умовах 
сучасної Great Game), доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, 
віце-президент Академії економічних наук України Є.Савельєв (Міжнародний ринок зерна в 
системі світового економічного порядку), доктор економічних наук, професор, головний 
науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН 
України (Смертність населення під час війни: демографічні та соціально-економічні наслідки 
для України) та інші. 

Далі робота конференції проходила у семи академічних платформах: 
• Глобальні трансформації у міждисциплінарному дискурсі: теоретичні концепти, 

історична ретроспектива, сценарії та моделі; 
• Крихкість світової системи безпеки і світовий порядок у ХХІ столітті: зміна 

геополітичного балансу сил, нове лідерство і нова дипломатія; 
• Трансформації на «геоекономічній шахівниці»: національні інтереси і стратегії 

економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності; 
• Цифрова трансформація суспільства і нові комунікаційні технології; 
• Дорожня карта сталого розвитку: глобальний і національний виміри; 
• Україна в умовах військової агресії: соціальні, економіко-правові та фінансові 

виклики; 
• Охорона здоров’я в умовах глобалізаційних змін, організована у межах реалізації 

міжнародного науково-дослідного проєкту «Підвищення ефективності охорони здоров’я: 
нові тенденції та виклики», який виконується на базі Братиславського університету 
економіки та менеджменту (Словацька Республіка). 

У заході взяли участь 85 учасників з різних закладів вищої освіти України: Івано-
Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського 
національного університету, Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 
Одеський національний економічний університет, Навчально-реабілітаційний заклад вищої 
освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», Таврійський державний 
агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Запорізький національний 
університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний 
технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, Національний авіаційний університет міста Київ, 
Національний університет «Одеська юридична академія», Національний університет 
«Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Державний податковий 
університет у м. Ірпінь, Харківський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця та закордону, зокрема Австрії, Туреччини, Республіки Словаччина, Нідерландів та 
Індії. 


