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Місце проведення дискусійної платформи: 

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

ДУ «ІЕПр НАН України» 

 

Форма проведення – ZOOM - формат 
 

Реєстрація о 10:00. 
 

Час проведення: 10:30 – 14:00. 
 

Регламент виступу – 20 хв.  
 

Робочі мови – українська, англійська. 
 

Основні теми дискусійної платформи: 

 
1. Актуальність теоретичного дослідження процесів світової економіки (швидке 

зростання вільного потоку товарів і послуг, капіталу, робочої сили і фінансів 

між країнами). 

2. Бачення міжнародних економічних проблем та відмінності у їх дослідженні 

науковцями академічних інститутів НАН України та освітянами – у вищих 

навчальних закладах МОН України на відповідних кафедрах.  

3. Наслідки глобалізації – негативні та позитивні з урахуванням проблем та 

завдань сьогодення. 

4. Затребуваність підготовлених в Україні спеціалістів з міжнародної економіки 

та розширення можливостей їхнього працевлаштування.  

5. Зростання міжнародної конкуренції, що призводить до зменшення частки 

ринку організацій.  

 

Організатор: сектор міжнародних фінансових досліджень ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» 
 

Модератори: 
 

Борзенко Олена Олександрівна – завідувач сектору міжнародних 

фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», доктор економічних наук, професор 

Тел.: +38(067)-496-93-85; e-mail: slozko2003@ukr.net 

Шаров Олександр Миколайович – головний науковий співробітник 

сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», доктор економічних наук,  професор 

Тел.: +38(066)-449-37-56; e-mail: alexsharov7@gmail.com 
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Ключові учасники дискусії: 

 
Геєць ВалерійМихайлович – академік НАН України, директор ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» 

 

Борзенко Олена Олександрівна – д.е.н., проф., керівник сектору міжнародних 

фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» 

 

Шаров Олександр Миколайович - д.е.н., проф., гол. науковий співробітник 

сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». 

Установча доповідь «Виклики, що постали перед українською наукою в 

галузі досліджень міжнародної економіки» 

 

Запрошені учасники: 

академік НАН України В.П. Горбулін, академік НАН України Т.І. Єфименко, 

академік НАН України Е.М. Лібанова, академік НАН України С.І. Пирожков, 

академік НАН України Є.В. Савєльєв,  академік НАН України А.А. Гриценко, 

член-кореспондент НАН України С.О. Кораблін , член-кореспондент НАН 

України В.Р. Сіденко, академік НАН України О.Г. Білорус, д.ф.н., професор 

О.В. Богомолов, д.е.н., професор Д.Г. Лук’яненко. 

 

Учасники: наукові співробітники ДУ “Інститут економіки та 

прогнозування НАН України” 

 

 

Назви тез надсилати на е-mail: slozko2003@ukr.net; annapelo@ukr.net 
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