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Місце проведення конференції:
Україна, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26
ІЕП НАН України, Конференц-зал (4 поверх)
Робочі мови – українська, російська, англійська.
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
- Проблеми та перспективи вдосконалення фіскальної політики: світовий
досвід та Україна;
- Перспективи створення фіскального союзу в рамках ЄС;
- Трансформації інститутів банківської системи ЄС: виклики для
монетарної політики України;
- Перспективи розвитку фондового ринку та інститутів спільного
інвестування в Україні в рамах імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС;
- Ефективність програм допомоги ЄС країнам Східної Європи.
ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Провести конструктивний обмін думками, здійснити глибокий аналіз
існуючих проблем у сфері розвитку фіскальних інститутів ЄС та актуальних
завдань їх модернізації в Україні;
Ідентифікувати якісні поступальні зміни фінансових інститутів ЄС;
Спрогнозувати перспективи фінансового регулювання в ЄС на систему
фінансових інститутів в Україні;
Сформулювати нові ідеї та підходи щодо модернізації фінансових інститутів
в Україні.
Модератор:
д.е.н., професор Борзенко Олена Олександрівна – завідувач сектору міжнародних
фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
тел.: +380674969385; e-mail:slozko2003@ukr.net
Робоча група:
Плотніков Олексій Віталійович – Заслужений економіст України, д.е.н.,
професор, провідний науковий співробітник ДУ «ІЕП НАН України»;
Брехов Сергій Сергійович – к.е.н., заступник директора НДІ фіскальної політики
УДФС України;
Лисецька Неля Миколаївна – к.е.н., старший науковий співробітник НДІ
фіскальної політики УДФС України;
Панфілова Тамара Олександрівна – к.е.н., старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник ДУ «ІЕП НАН України»;
Редзюк Євген Васильович – к.е.н., старший науковий співробітник ДУ «ІЕП НАН
України»;
Єрмолаєва Ірина Василівна – вчений секретар сектору міжнародних фінансових
досліджень ДУ «ІЕП НАН України».

ВСТУПНЕ СЛОВО:
Геєць Валерій Михайлович – академік НАН України, директор ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України»
ВИСТУПИ:
Брехов Сергій Сергійович – к.е.н., заступник директора НДІ фіскальної політики
УДФС України
«Проблемні аспекти функціонування системи управління податковими
ризиками в діяльності державної фіскальної служби України»
Габулавічус Раймондас – директор Литовського представництва ELSIS
(Інформаційні технології та послуги), Литва
Борзенко Олена Олександрівна – д.е.н., професор, зав. сектору ДУ «ІЕП НАН
України»
«Фіскальний Союз: за і проти».
Білецька Г.М. – к.ю.н., завідувач відділу НДІ фіскальної політики УДФС
України
«Роль електронної перевірки в системі заходів фінансового контролю. Огляд
спеціалізованих програмних продуктів на основі електронних даних платників
податків»
Плотніков Олексій Віталійович – Заслужений економіст України, д.е.н.,
професор ДУ «ІЕП НАН України»
«Фінансові інститути як стрижнєутворюючий елемент фінансової
системи ЄС»
Луніна Інна Олександрівна – Заслужений економіст України, д.е.н., професор
ДУ «ІЕП НАН України»
«Проблемні аспекти оцінки стійкості державних фінансів»
Шаров Олександр Миколайович – д.е.н., професор, гол. наук. спів. ДУ «ІЕП
НАН України»
«Останні зміни в банківській системі ЄС: виклики та уроки для України»
Осецький Валерій Леонідович – д.е.н., професор кафедри економічної теорії,
макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Т.
Шевченка
Осецька Діана Валерійовна – к.е.н., доцент Бориспільського інституту
муніципального менеджменту, м. Бориспіль
«Фіскальні механізми забезпечення стійкості державних фінансів»

Гуткевич Світлана Олександрівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри
міжнародної економіки Національного університету харчових технологій
«Форми міжнародного співробітництва»
Артем’єва Тетяна Іванівна – д.е.н., доцент, гол. наук. спів. ДУ «ІЕП НАН
України»
«Джерела фінансування та ефективність використання людського капіталу
за умов глобальних викликів»
Мокій Анатолій Іванович – д.е.н., професор, пр.н.с. ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів
«Конкурентні стратегії безпеки розвитку України»
Гальперіна Любов Павлівна – к.е.н,, професор, директор Інституту досліджень
сучасного Китаю імені Б. Курца КНЕУ імені В.Гетьмана
«Фінансові інститути у формуванні нової моделі відносин між ЄС і КНР»
Мукашев Тимур Абергалійович – к.е.н,, професор,
Дарібеков С.С. – к.е.н,, асоц. професор, Карагандинський Державний університет
імені акад. Е.А. Букетова, Казахстан
«Сотрудничество Казахстана с Европейским Союзом как фактор развития
национальной финансовой системы»
Сігуа Георгій – д.е.н., с.н.с. Інституту економіки Тбіліського держуніверситету
ім. І. Джавахішвілі, голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в
Україні
Павленко Денис Миколайович – в.о. генерального директора Центру оцінки
соціальних та екологічних ризиків,
Шуміхін Сергій Володимирович – голова Ради експертів Центру оцінки
соціальних та екологічних ризиків
Ковтунович Наталія Леонідівна – с.н.с. НДІ фіскальної політики УДФС
України
«Удосконалення сервісного обслуговування платників податків: зарубіжний
досвід»
Федчук Світлана Ігорівна – к.ю.н., с.н.с. завідувач відділу НДІ фіскальної
політики УДФС України
«Удосконалення інституції внутрішньої безпеки органів ДФС, як складова
державних реформ»
Дейнека Вікторія Феліксівна – завідувач відділу НДІ фіскальної політики
УДФС України
«Система антикорупційних органів України: необхідність іі вдосконалення в
окремих державних інститутах»

Koren Nataliya – PhD in Economics, Senior Research Fellow Scientific-Research
Institute for Fiscal Policy
«Modernization of fiscal mechanisms in the context of modern socio-economic
transformations»
Подік Іванна Іванівна – к.е.н. завідувач відділу НДІ фіскальної політики УДФС
України
«Податковий аудиторський файл (SAF-T UA): сутність, переваги та
недоліки»
Гуменюк Анатолій Маркович – к.е.н., доцент, завідувач кафедри управління
проектами та безпеки підприємства Чернівецького національного Університету
ім. Ю. Федьковича
«Структурні проблеми товарного експорту України»
Корнєєва Юлія Володимирівна – к.е.н., с.н.с. ДННУ «Академія фінансового
управління»
«Генезис категорії «інвестиція»: регуляторний аспект»
Каїра Людмила Григорівна – к.т.н., доцент Національного університету
харчових технологій
«Функції митно-тарифного регулювання»
Новицька Надія Володимирівна – к.е.н., завідувач відділу НДІ фіскальної
політики УДФС України,
Хлєбнікова І.І. – н.с. НДІ фіскальної політики УДФС України
«Заходи протидії форстолінгу тютюнових компаній: європейський досвід та
висновки для України»
Панфілова Тамара Олександрівна – к.е.н., с.н.с., пр.н.с. ДУ «ІЕП НАН
України»
«Соціально-економічні наслідки та суперечності політики розширення ЄС»
Кузнецова Наталія Володимирівна – к.е.н., доцент ІМВ Київського
національного університету ім. Т.Шевченка
«Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн
Центральної та Східної Європи»
Івашків Ірина Миколаївна – к.е.н., с.н.с., ст.н.с. Прикарпатської державної
сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства
Карпатського регіону НААН, м. Івано-Франківськ
«Агрострахування сільськогосподарських ризиків при вирощуванні олійних
культур в Україні»

Кармаліта Марія Володимирівна – к.ю.н., пр.н.с. НДІ фіскальної політики
УДФС України
«Встановлення ознак постійного представництва нерезидента: тенденції
розвитку в Україні»
Бурлай Тетяна Вікторівна – к.е.н., доцент, с.н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Сучасна політика згуртування країн ЄС у контексті сприяння їх соціальноекономічній конвергенції»
Бойко Олена Миколаївна – к.е.н., с.н.с., пр.н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Особливості фінансування інноваційної діяльності промислового сектору
економіки: європейський досвід»
Лисецька Неля Миколаївна – к.е.н. с.н.с. НДІ фіскальної політики УДФС
України
«Удосконалення механізмів запобігання нелегальної економічної діяльності в
Україні з урахуванням результатів моніторингу та контролю Комітету
експертів Ради Європи (MONEYVAL)»
Ковальова Марина Леонідівна – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
Національного університету харчових технологій Національного університету
харчових технологій
«Регулювання експортної діяльності в ЄС»
Редзюк Євгеній Васильович – к.е.н. доцент, с.н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Розвиток фондового ринку країн ЄС: загрози і можливості»
Степанова Олена Вікторівна – к.е.н., с.н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Фіскальна стійкість у перспективі демографічних змін: європейський та
національний вимір»
Шовкун Інна Анатоліївна – к.е.н., с.н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Доступність банківського кредитування як чинник промислового розвитку»
Олійник Олег Миколайович – к.е.н., с.н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Сучасний стан макропруденційної політики ЄС, перспективи для України»
Гахович Наталія Георгіївна – к.е.н., н.с. ДУ «ІЕП НАН України»,
Завгородня Марія Юріївна – к.е.н., н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Досвід промислової політики ЄС: перспективи для України»
Назукова Наталія Миколаївна – м.н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації у країнах ЦСЄ»

Івасько Інна Михайлівна – н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Досвід розвинених країн ЄС щодо прибуткового оподаткування аграрного
сектору»
Глазова Анна Борисівна – н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Технології електронних комунікаційних мереж: надійність та безпека
конфіденційності інформації учасників європейського фондового ринку»
Плюта Ірина Юхимівна – м.н.с. ДУ «ІЕП НАН України»
«Аспекти фінансування інноваційних проектів електроенергетичного
сектору»
Матвійчук Світлана Русланівна – здобувач
«Фінансові аспекти децентралізації в контексті реформування системи
Державного управління в країнах ЄС та в Україні»
Литвин Михайло Миколайович – аспірант ДУ «ІЕП НАН України»
«Реформування інституту пенсійного забезпечення: досвід країн ЄС»
Стадник М.В. – здобувач кафедри податкової політики Національного
університету ДФС України
«Державний облік пільг з податку на прибуток підприємств у проекції
запровадження технології блокчейн в Україні»
Стабіас С.М. – аспірант, Донецький національний університет імені В. Стуса, м.
Вінниця
«Тенденції розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні»
Рябенко В.П. – аспірант НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
«Валютне регулювання в країнах ЄС»
Кольцов Руслан Віталійович – фахівець з інформаційних технологій ВНЗ
Київський університет ринкових відносин.
«Управління фінансовими ризиками страхових компаній, європейський досвід
для України»
ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ:
Ван Цзиньго – директор школи політичних та міжнародних відносин,
Університет Ланджоу, КНР
«Розвиток українсько-китайських відносин у фінансовому секторі»
В.А. Чжен – завідувач кафедри східних мов Київської гімназії східних мов №1
«Фінансове партнерство КНР та Європейського Союзу періоду «реформ та
відкритості»»

Tomaczh Bernat– Professor Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania, Польша
Yuriy Bylan– profesor Uniwersytet Szczeciсski (Polska), Польша
Virginia Jureniene– д.е.н, професор Vilnius University (Lithuania), Литва
«Проблемні точки співпраці фінансових установ Литви та країн Євросоюзу»
Меруерт Махмутова– директор аналітичного центру Pablic Policy Research
Center (PPRC), Казахстан
«Фінансова система Казахстану: можливі ланки співпраці з фінансовими
установами європейських країн»
Майя Гонашвили– д.е.н, професор, проректор Ilia State University, Грузія
«Грузинський досвід входження у фінансові ринки Європи»
Леван Саакадзе– професор, к.е.н. Самцхе-Джавахетский університет, Грузія
«Співпраця з МВФ країн Центральної та східної Європи»
Джан Лу– аспірант Львівської академії мистецтв
«Банківська система Китаю: порівняння з БС країн Європи»

