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ОРГКОМІТЕТ 

ХІ Міжнародної наукової конференції 

«ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА» 

 

Головуючі: 

1. Ченцов В. В. – д.і.н., д.держ.упр., проф., в. о. ректора Університету мит-

ної справи та фінансів; 

2. Смолій В. А. – д.і.н., академік НАН України, директор Інституту історії 

України Національної академії наук України (за згодою) 

 

Заступники головуючих: 

1. Дячок О. О. – к.і.н., доц., доцент кафедри теорії та історії держави  

і права Університету митної справи та фінансів; 

2. Колесников К. М. – д.і.н., проф., декан юридичного факультету Універ-

ситету митної справи та фінансів; 

3. Шевченко В. В., к.і.н., старший науковий співробітник відділу історії 

України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України Національної академії 

наук України (за згодою); 

4. Приймаченко Д. В. – д.ю.н., проф., проректор з наукової роботи Універ-

ситету митної справи та фінансів 

 

Члени організаційного комітету: 

1. Морозов О. В. – д.і.н., доц., професор кафедри теорії та історії держави і 

права Університету митної справи та фінансів; 

2. Блануца А. В. – к.і.н., старший науковий співробітник відділу історії 

України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України Націо-

нальної академії наук України (за згодою); 

3. Барабаш Ю. В. – д.і.н., начальник відділу міжнародних зв’язків Універ-

ситету митної справи та фінансів; 

4. Марценюк О. О. – к.держ.упр., керівник навчально-наукового центру 

Університету митної справи та фінансів 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

26 ЖОВТНЯ, четвер,  

ауд. 222, корп. 1 

(вул. Володимира Вернадського, 2/4) 

 

08.15–09.50      реєстрація учасників; 

10.00–12.45      відкриття конференції; 

 
вітальне слово директора Інституту історії України  

Національної академії наук України, д.і.н., академіка НАН 

України Смолія Валерія Андрійовича; 
 

вітальне слово Радника, Консула з економічних питань  

Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові  

Влодзімєжа Лещинського; 
 

вступне слово в. о. ректора Університету митної справи  

та фінансів, д.і.н., д.держ.упр., професора Ченцова Віктора  

Васильовича; 

 

виголошення та обговорення доповідей; 

12.45–13.45 обідня перерва; 

13.45–15.45 виголошення та обговорення доповідей; 

15.45–16.00 перерва; 

16.00–17.45 виголошення та обговорення доповідей. 

 

27 ЖОВТНЯ, п’ятниця, 

ауд. 222, корп. 1 

(вул. Володимира Вернадського, 2/4) 
 

09.00 – 10.45 виголошення та обговорення доповідей; 

10.45 – 11.00 перерва; 

11.00 – 12.45 виголошення та обговорення доповідей; 

12.45 – 13.45 обідня перерва; 

13.45 – 17.00 виголошення та обговорення доповідей;  

 заключне засідання, закриття конференції. 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: доповідь на засіданні до 15 хв. 

 

Модератори: Дячок Олег Олександрович, к.і.н., доц., доцент кафедри теорії 

та історії держави і права Університету митної справи та фінансів 

 

     Колесников Костянтин Миколайович, д.і.н., проф., декан юри-

дичного факультету Університету митної справи та фінансів 



3 

ПРОГРАМА ДОПОВІДЕЙ 

 

Ніколаєв Микола Ілліч, доктор історичних наук (м. Миколаїв) 

До історії метрологічної діяльності агораномів елліністичної Ольвії 

 
Габай Міхал, доктор філософії, доцент Університету св. Кирила і Мефодія 
(м. Трнава, Словаччина) 

Business, tariffs and transportation on the Danube in antiquity in the view 

of ancient sources 

 
Колесников Костянтин Миколайович, доктор історичних наук, професор, де-
кан юридичного факультету Університету митної справи та фінансів 
(м. Дніпро) 

Дунайські легіони на півночі Понту 

 
Ковалко Наталія Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент ка-
федри фінансового права юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) 
Мельник Віктор Мирославович, головний редактор наукового журналу «Ан-
нали юридичної історії», вчений секретар Міжнародного центру громадянської 
політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(м. Київ), викладач кафедри філософії та суспільних наук Вінницького національ-
ного медичного університету ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), член Української 
асоціації зовнішньої політики 

Налоговая политика короля Теодориха Великого (493–526) в отноше-

нии купеческого сословия Остготского государства 

 
Мельник Віктор Мирославович, головний редактор наукового журналу «Ан-
нали юридичної історії», вчений секретар Міжнародного центру громадянської 
політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(м. Київ), викладач кафедри філософії та суспільних наук Вінницького націона-
льного медичного університету ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця), член Українсь-
кої асоціації зовнішньої політики 

Налог “tributum” в остготской Италии (493–536 гг.) 

 
Пилипчук Ярослав Валентинович, кандидат історичних наук, молодший на- 
уковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН Укра-
їни (м. Київ) 

Торговля на северо-востоке Европы в VIII–XIV вв. 

 
Петрушенко Олена Федорівна, старший викладач кафедри українознавства 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
(м. Вінниця) 

Етногенез, місцерозвиток та державність у торговельно-економічній 

історії українців: методологічні зауваження 
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Виноградов Геннадій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент 

(м. Дніпро) 

Військово-релігійний шантаж як форма примусу Руссю Візантії до 

сплати данини і торговельного співробітництва (ІХ–Х ст.) 

 

Левицька Надія Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач ка-

федри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових техноло-

гій (м. Київ) 

Коцюбанська Ольга Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових техно-

логій (м. Київ) 

Договір князя Олега 911 р. – перша міжнародна писемна угода Київ-

ської Русі 

 

Ковальова Світлана Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії і теорії держави і права Чорноморського національного універ-

ситету імені Петра Могили (м. Миколаїв) 

Правове регулювання морської торгівлі у морських законах Єруса-

лимського королівства 

 

Ціватий В’ячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, старший 

науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України (м. Київ) 

Внешняя политика и европейская торговля в эпоху Средневековья и 

раннего Нового времени: теоретико-методологический и институцио-

нальный аспекты 

 

Гунько Катерина Ігорівна, головний державний інспектор митного поста «Хар-

ків-центральний» (м. Харків), аспірант кафедри митної справи Навчально-

наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету 

Державної фіскальної служби (м. Ірпінь) 

Історія державно-приватного партнерства у фіскальній галузі в Україні 

 

Санжаров Валерій Анатолійович, кандидат історичних наук (м. Ірпінь) 

Санжарова Галина Федорівна, старший викладач кафедри романської філоло-

гії та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені 

Бориса Грінченка (м. Київ) 

Папская фискальность в XIV–XV вв.: судьба аннат 

 

Смерека Богдан Володимирович, кандидат історичних наук, науковий співро-

бітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерело- 

знавства ім. М. Грушевського НАН України (м. Львів) 

Згадки про поральний (подимний) податок в актових документах  

Руського та Белзького воєводств у XIV–XV ст. 
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Дячок Олег Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та історії держави і права Університету митної справи та фінансів 

(м. Дніпро) 
Торгівля та митно-податкові відносини середини XIV – середини 
XVII ст. на сторінках “Історії міст і сіл Української РСР” 
 

Блануца Андрій Васильович, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Інсти-
туту історії України НАН України (м. Київ) 

Пільгове оподаткування як інструмент економічної політики у Вели-
кому князівстві Литовському 
 

Гурбик Андрій Олександрович, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Ін-
ституту історії України НАН України (м. Київ) 

Міське самоврядування та тенденції розвитку торгівлі в Україні XVI – 
першої половини XVII ст. 
 

Балкова Валентина Григорівна, кандидат політичних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії та історії держави і права Владивостоцького філіалу Російської 
митної академії (м. Владивосток, Російська Федерація) 

Эволюция внутреннего пошлинного обложения в Российском государ-
стве в XVI–XVIII вв. 
 

Кононенко Василь Петрович, кандидат історичних наук, науковий співробіт-
ник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Інституту 
історії України НАН України (м. Київ) 

Самоврядування і оподаткування у містах Гетьманщини за Конститу-
цією 5 квітня 1710 р. 
 

Горобець Віктор Миколайович, доктор історичних наук, професор, керівник 
сектора соціальної історії відділу історії України середніх віків та раннього но-
вого часу Інституту історії України НАН України (м. Київ) 

Хто “завідовал” і хто “шафовал” податками в містах Гетьманату? Фіс-
кальна реформа 1722–1727 рр. 
 

Гуржій Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, головний на- 
уковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового 
часу Інституту історії України НАН України (м. Київ) 

Сільська община Лівобережної України та її функції в простому товар- 
ному виробництві (ХVІІІ ст.) 
 

Арапу Валентин Васильович, викладач департаменту історії румун, всесвіт-

ньої історії та археології факультету історії та філософії Молдавського держав-

ного університету (м. Кишинів, Молдова)  

Некоторые аспекты предпринимательской деятельности армян Мол-

давского княжества и Речи Посполитой (вторая половина XVIII в.) 
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Рутковський Марек, доктор габілітований, професор Вищої школи інформати-

ки та економіки Товариства загальних знань в Ольштині (м. Ольштин, Польща) 

Początki ustawodawstwa Królestwa Polskiego w zakresie transportu. 

“Urządzenie względem uregulowania dróg i naprawy traktów publicznych” 

z 29 kwietnia 1817 

 
Томулець Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, профе-
сор департаменту історії румун, всесвітньої історії та археології факультету іс-
торії та філософії, декан факультету вишуканих мистецтв Молдавського держав-
ного університету (м. Кишинів, Молдова) 

Торговые связи Бессарабии с украинскими губерниями в первой  

четверти XIX в. 

 
Соколовська Галина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри філософії і гуманітарних наук Одеської національної музичної академії 
ім. А. В. Нежданової (м. Одеса) 

Порто-франко в Одесі – історія та перспективи 

 
Скиданова Антоніна Вікторівна, кандидат історичних наук, викладач Харків-
ського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба 
(м. Харків) 

Особливості становлення книжкової торгівлі в Харкові (перша поло-

вина XIX ст.) 

 
Силка Оксана Захарівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій 
(м. Київ) 

Торговельна діяльність дрібних агропросвітницьких товариств України 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

 
Морозов Олег Вікторович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 
теорії та історії держави і права Університету митної справи та фінансів 
(м. Дніпро) 

Імпорт військових кораблів для Японії (1860–1890-ті рр.) 

 
Циганенко Лілія Федорівна, доктор історичних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
(м. Ізмаїл) 

Торгове судноплавство на Дунаї (остання третина ХІХ – початок 

ХХ ст.) 

 
Зякун Алла Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри кон-
ституційного права, теорії та історії держави і права Сумського державного 
університету (м. Суми) 

Торгівля на українському ярмарку та її церемоніальні дії 



7 

Гавриш Лариса Олексіївна, в. о. вченого секретаря Інституту керамології – 

відділення Інституту народознавства НАН України (смт Опішня) 

Збут глиняних виробів українських гончарів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

через призму сучасних професій торговельної сфери 

 

Шевченко Валентина Віталіївна, кандидат історичних наук, старший науко-

вий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – 

початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України (м. Київ) 

Фінансування робіт з упорядкування вулиць у містах Наддніпрянської 

України (ХІХ – початок ХХ ст.) 

 

Проців Олег Романович, кандидат наук з державного управління, головний 

спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського 

господарства (м. Івано-Франківськ) 

Реклама ветеринарних препаратів для лікування собак у Галичині 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Кухаренко Артур Андрійович, кандидат історичних наук, провідний фахівець 

Головного управління науки, старший викладач кафедри історії Білорусі нового 

і новітнього часу Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь) 

Роль государственного ипотечного кредита в формировании рынка 

земельной собственности в белорусских губерниях (1883–1917 гг.) 

 

Шандра Ірина Олександрівна, доктор історичних наук, доцент, доцент кафед-

ри історії України та всесвітньої історії Харківської державної академії культу-

ри (м. Харків) 

Південний обласний з’їзд з питань експорту 1913 р. як підготовчий 

захід до підписання нового торгового договору з Німеччиною 

 

Орлик Світлана Владиславівна, кандидат економічних наук, доцент, докто-

рант кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

Особливості податкової політики російської окупаційної влади на захоп-

лених територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни 

 

Дейнеко Сергій Миколайович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова (м. Харків) 

Вплив Першої світової війни на роботу Харківської митниці у 1915 р. 

 

Савчук Надія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

іноземних мов і країнознавства Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

До питання про встановлення плати за закордонний паспорт у Росій-

ській імперії 
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Архірейський Дмитро Володимирович, доктор історичних наук, доцент, 

в. о. завідувача кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного уні-

верситету імені Олеся Гончара (м. Дніпро) 

Зовнішньоторговельна та митна діяльність Української Держави за 

журналами засідань Ради міністрів (1918 р.) 

 

Синявська Лариса Іванівна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 

історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмель-

ницького (м. Черкаси) 

Фінансова політика щодо промислових підприємств Сходу і Півдня 

України Гетьманату П. Скоропадського 

 

Васковський Ростислав Юрійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та історії держави і права Університету митної справи та фінан-

сів (м. Дніпро) 

Друга УНР: спроби повороту направо 

 

Петранський Іван Альберт, доктор філософії, доцент факультету мистецтв 

Університету св. Кирила і Мефодія (м. Трнава, Словаччина) 

Funding of churches and religious societies in Slovakia in the 20
th

 century 

 

Купчик Олег Романович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

Країни Балтії в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х рр.) 

 

Масик Роман Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-

торичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана 

Франка (м. Львів) 

Митна політика урядів міжвоєнної Польщі у рецепції підприємців 

Східної Галичини 

 

Пасіцька Оксана Ігорівна, кандидат історичних наук, науковий співробітник, 

докторант Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 

(м. Львів) 

Міжнародний ярмарок “Східні торги” у Львові (20–30-ті рр. ХХ ст.): 

світовий досвід та українські реалії 

 

Скубій Ірина Володимирівна, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” та соціально-

гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків) 

Універсальний магазин у радянській ідеології та пропаганді в 1920–

1930-ті рр. 
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Фрадинський Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач відділу дослідження проблем організації митного контролю Науково-

дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної 

служби України (м. Хмельницький) 

Шляхи “кочівників”, або одна із маловідомих сторінок авіаційного 

ленд-лізу 

 

Баранник Лілія Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач ка-

федри оподаткування  та соціального забезпечення Університету митної справи 

та фінансів (м. Дніпро) 

Овчинніков Андрій Володимирович, аспірант кафедри оподаткування та соціаль-

ного забезпечення Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро) 

Соціальні податки в Україні: історичні віхи розвитку 

 

Бабенко Борис Іванович, кандидат технічних наук, доцент, науковий співробіт- 

ник відділу дослідження проблем організації боротьби з митними правопору-

шеннями Науково-дослідного центру митної справи Науково-дослідного інсти-

туту фіскальної політики Університету Державної фіскальної служби України 

(м. Хмельницький) 

Корнійчук Олеся Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу до-

слідження проблем організації боротьби з митними правопорушеннями Науково-

дослідного центру митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної полі-

тики Університету Державної фіскальної служби України (м. Хмельницький) 

Ключові компетенції – шлях до сумісності та взаємного визнання ре-

зультатів валідацій 

 

Калініченко Зоя Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафед-

ри цивільно-правових дисциплін  Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ (м. Дніпро) 

Кліницький І. І., магістр юридичного факультету Дніпропетровського держав-

ного університету внутрішніх справ (м. Дніпро) 

Тронєв В. О., магістр юридичного факультету Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (м. Дніпро) 

Порівняльний аналіз адміністрування та сплати податків у Республіці 

Сингапур та в Україні 

 

Калініченко Зоя Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафед-

ри цивільно-правових дисциплін  Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ (м. Дніпро) 

Майорова Анастасія Олександрівна, магістр юридичного факультету Дніпро-

петровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро) 

Проблеми застосування досвіду закордонних країн у сфері оподатку-

вання нерухомості 
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Майорова Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри технології міжнародних перевезень і логістики Приазовського держав-

ного технічного університету (м. Маріуполь) 

Андрусенко Ганна Миколаївна, магістр кафедри технології міжнародних пере-

везень і логістики Приазовського державного технічного університету 

(м. Маріуполь) 

Сучасні проблеми транспортування товарів у міжнародній торгівлі 
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