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Місце проведення дискусійної платформи: 

Україна, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування  НАН України», 

ZOOM-формат 

 

Реєстрація о 10:00. 

Час проведення:  10:30 – 14:00. 

Регламент  виступу – 10 хв.  

Робочі мови – українська, англійська. 

 

 

Основні тематичні напрями : 

▪ Сучасне уявлення про державу та державні інститути 

▪ Співвідношення " держава – ринок" на прикладі різних країн світу 

▪ Сучасна система державного регулювання української економіки 

▪ Регіон як система 

▪ Вибір альтернатив інвестування в економіку 

  

Завдання : 

Провести конструктивний обмін думками про місце і роль держави в 

організації суспільного життя, а також про форми і методи державного 

регулювання економіки в умовах змін на тлі пандемії COVID-19,  аналіз проблем 

стосовно можливостей державного регулювання та його наслідків для 

суспільства.  

Актуалізувати необхідність створення механізму узгодження інтересів та 

діяльності державних і недержавних суб'єктів, що передбачає поєднання 

державного регулювання національної економіки з її саморегулюванням на 

прикладах різних країн світу в умовах нинішньої пандемічної кризи.  

Сформулювати нові ідеї та підходи щодо модернізації функцій держави в 

новітніх умовах глобалізації. 

 

Організатор – сектор міжнародних фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України» 

 

Модератор:  
Борзенко Олена Олександрівна – завідувач сектору міжнародних фінансових 

досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», доктор економічних 

наук,  професор  

Тел.: +38067-496-93-85;  E-mail: slozko2003@ukr.net  

mailto:slozko2003@ukr.net
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КЛЮЧОВІ УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 

 
Геєць Валерій Михайлович, академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» 

 

Гриценко Андрій Андрійович, чл.-кор. НАН України, заступник директора ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України»   

 

Кораблін Сергій Олександрович, чл.-кор. НАН України, заступник директора ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» 

 

Єфименко Тетяна Іванівна, академік НАН України, професор, Заслужений економіст 

України, гол.н.с. відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України» 

 

Горшкова Наталя Іванівна, к.е.н., директор Департаменту стратегічного планування та 

макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України  

«Стратегічне планування в Україні: зміна підходів» 

 

Хоманець Володимир Анатолійович, к.е.н., Надзвичайний і Повноважний Посол України в 

Туніській Республіці  

 

Доброханська Наталія Єфремівна, заступник директора Департаменту економічної стратегії 

та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України  

 

Бородіна Олена Миколаївна, д.е.н., чл.-кор. НАН України, завідувач відділом економіки і 

політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»  

«Роль держави у регулюванні земельних відносин» 

 

Шумило Ігор Анатолійович,– ексзаступник міністра економіки України  

«Державні інституції – якомога менші та якомога міцні» 

 

Шаров Олександр Миколайович – д.е.н., проф., гол.н.с. сектору міжнародних фінансових 

досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

«Держава, ринок і глобалiзацiя» 

 

Liang Zhenpeng, Lecturer in High School of Politics and International relations, Lanzhou University, 

China 

«Пути развития стран ШОС после пандемии короновируса» 

 

Мокій Анатолій Іванович, д.е.н., проф., пр.н.с. відділу регіональної економічної політики ДУ 

«Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» 

«Зашморг» ексклюзивності як імператив дисфункцій управління державою» 

 

Андрійчук Олесь – Senior Lecturer in Competition and Internet Law Co-Director, Strathclyde 

Centre for Internet Law and Policy (SCILP), Member, Strathclyde Centre for Antitrust Law and 

Empirical Study (SCALES), Law School Admissions Officer University of Strathclyde, 

Glasgow, UK 

«Нові юридичні механізми захисту і дизайнування конкуренції в Європейському Союзі» 
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Manole Alexandru Lucian, Doctor of Science in Economics, Prof., Rector of "ARTIFEX" University 

of Bucharest, Romania 

 

Плотніков Олексій Віталійович, д.е.н, проф., Заслужений економіст України, пр.н.с. сектору 

міжнародних фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» 

«Концептуальні засади ролі держави в сучасних умовах» 

 

Ciobanu Ghenadie, Doctor of Science in Economics, Lecturer in "ARTIFEX" University of 

Bucharest, Romania 

 

Манцуров Ігор Германович, д.е.н., проф. Інституту системних статистичних досліджень 

 

Храпунова Яна Володимирівна, к.е.н., докторант ДВНЗ “Київський національний 

економічний університет ім. Вадима Гетьмана“ 

«Інституційне планування в системі регулювання ринкової економіки» 

 

Qocayeva Elmira, Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Marketing, 

Azerbaijan Tourism and Management University, Azerbaijan  

«Real opportunities and limitations of the development of the tourism industry in the post-

pandemic period» 

 

Кошовий Сергій Анатолійович, к.і.н., головний консультант відділу забезпечення зв’язків з 

національними парламентами Апарату Верховної Ради України 

 

Колесникова Тетяна, к.е.н., конференціар-дослідник, пр.н.с. відділу соціальних досліджень та 

рівня життя населення Національного інституту економічних досліджень, Республіка 

Молдова, 

«Изменения уровня жизни населения в период COVID-19 в Республике Молдова» 

 

Борзенко Олена Олександрівна, д.е.н., проф., завідувач сектору міжнародних фінансових 

досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», проф. 

Ланчжоуського університету (Китай) 

«Дедалі складніші механізми управління і регулювання національної економіки в 

сучасних реаліях» 

 

Ламбекова Айгерім Нурланівна, PhD, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту 

Карагандинського університету ім. Е.А. Букетова, Казахстан 

«Развитие  инноваций в трансформационной экономике Казахстана: в контексте 

глобализации» 

 

Гонашвілі Майя, д.е.н., проф.. Кавказького університету 

«Современная система государственного регулирования грузинской экономики»  

 

Піляєв Ігор Славович, д.політ.н., к.е.н., пр.н.с. сектору міжнародних фінансових досліджень 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 

«Роль держави в генетиці східноазійського «економічного дива»: неокласичний досвід 

для України» 

 

Гутюм Татьяна, к.е.н., конференціар-дослідник, пр.н.с. відділу соціальних досліджень та рівня 

життя населення Національного інституту економічних досліджень, Республіка Молдова, 

«Влияние COVID-19 на экономическую деятельность Республики Молдова» 

 

https://www.revistadestatistica.ro/supliment/2020/12/real-opportunities-and-limitations-of-the-development-of-the-tourism-industry-in-the-post-pandemic-period/
https://www.revistadestatistica.ro/supliment/2020/12/real-opportunities-and-limitations-of-the-development-of-the-tourism-industry-in-the-post-pandemic-period/
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Дейнеко Людмила Вікторівна – д.е.н., професор, завідувач відділу промислової політики 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,  

Дейнеко Олександр  Турсунбайович – начальник відділу міжнародного співробітництва 

управління зовнішніх зв'язків Координаційного центру з надання правової допомоги 

«Митне регулювання  як інструмент  управління національним господарством в 

умовах глобалізації» 

 

Харченко Людмила Вікторівна, д.п.н., доцент кафедри міжнародних відносин НУБіП України 

«Фрактальний метод побудови державних і економічних інститутів як можливість 

зміцнення політичної системи в Україні» 

 

Іляш Ольга Ігорівна, д.е.н., професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності 

Міжнародного університету фінансів, професор кафедри теоретичної та прикладної 

економіки НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», 

Мокій Анатолій Іванович, д.е.н., професор, пров.н.с. відділу регіональної економічної 

політики ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 

Колішенко Руслан Олександрович, аспірант Міжнародного університету фінансів 

«Якість державної політики: досвід країн прогресивного розвитку та можливості 

імплементації в Україні» 

 

Бурлай Тетяна Вікторівна, д.е.н., пр.н.с. відділу економічної теорії  ДУ «ІЕПр НАН України» 

 «Інституційна роль держави у подоланні соціально-економічної дивергенції України 

та ЄС» 

 

Флейчук Марія Ігорівна, д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 

Львівської комерційної академії;   

Дацко Олеся Ігорівна, к.е.н., к.т.н., доцент кафедри менеджменту мистецтва Львівської 

національної академії мистецтв 

«Ентропія економічної системи як загроза національній безпеці України» 

 

Бабець Ірина Георгіївна, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних 

відносин Центральноукраїнського національного технічного університету 

«Проблеми стратегічного управління структурними трансформаціями економіки 

міст обласного значення Львівської області» 

 

Близнюк Вікторія Валеріївна, к.е.н., завідувач відділу соціально-економічних проблем праці 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

«Модель регулювання ринку праці: нові виклики та роль держави» 

 

Зварич Роман Євгенович, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних 

відносин, Західноукраїнський національний університет;  

Зварич Ірина Ярославівна, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки, 

Західноукраїнський національний університет;  

Мокій Анатолій Іванович – д.е.н., професор, пр.н.с, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. 

М. І. Долішнього НАН України» 

«Держава в парадигмі альтерглобалізму: вектор креативного розвитку»  

 

Шелудько Елла Ігорівна, к.е.н., с.н.с., с.н.с. відділу промислової політики ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України»;  

Завгородня Марія Юріївна – к.е.н., н.с. відділу промислової політики ДУ «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України»  

«Деякі проблеми формування політики зайнятості в промисловості» 
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Кушніренко Оксана Миколаївна – к.е.н., доц., с.н.с. відділу промислової політики 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»  

«Напрями державної підтримки адаптації промислових виробників до 

глобальних технологічних викликів» 

 

Гахович Наталія Георгіївна, к.е.н., с.н.с., пр.н.с. відділу промислової політики ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» 

«Стратегічні пріоритети сприяння розвитку циркулярної економіки» 

 

Панфілова Тамара Олександрівна, к.е.н., с.н.с., пр.н.с. сектору міжнародних фінансових 

досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; 

Хаустов Володимир Кирилович, к.т.н., вчений секретар ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» 

«Структура інвестування в Україні – безальтернативність технологічної 

дивергенції»  

 

Олійник Даниїла Іллівна, д.е.н., проф, головний науковий спеціаліст відділу економічної 

стратегії Національного інституту стратегічних досліджень 

«Вимірювання цифрової економіки: міжнародний досвід» 

  

Бойко Олена Миколаївна, к.е.н., с.н.с., пр.н.с. відділу інноваційної політики, економіки та 

організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

«Міжнародний досвід сучасного державного регулювання інноваційного розвитку» 

 

Антонюк Катерина Іванівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин Національного університету "Запорізька політехніка", 

Антонюк Дмитро Анатолійович – к.т.н., д.е.н., доц., віце-президент Запорізької торгово-

промислової палати  

«Модель мультиагентської взаємодії учасників процесу убезпечення споживання» 

 

Редзюк Євгеній Васильович, к.е.н., доцент, с.н.с. сектору міжнародних фінансових 

досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»  

«Ефективне державне стимулювання і пріоритети при інвестуванні в економіку» 

 

Побоченко Леся Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин і бізнесу Національного авіаційного університету 

«Вплив COVID-19 на інвестиційну діяльність ТНК» 

 

 

Глазова Анна Богданівна, к.е.н., н.с. сектору міжнародних фінансових досліджень 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

«Особливості функцій держави у стимулюванні цифрової трансформації національної 

економіки» 

 

Прокоп’єва Аліна Анатоліївна, к.е.н.,  доцент кафедри міжнародних економічних відносин і 

бізнесу Національного авіаційного університету 

«Державне регулювання цін на нафтопродукти в контексті глобалізації» 

 

Пехник Андрій, к.е.н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка, 

«Співвідношення «держава – ринок» на прикладі різних країн світу» 
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Максименко Інна Павлівна, викладач фахового коледжу інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима 

Гетьмана»  
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