
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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АДМІНІСТРУВАННЯ

1

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

ПРОГРАМА
проведення круглого столу



Київ - 2017ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Дата проведення: 24 листопада 2017 року
Початок роботи: 15:00
Місце проведення: ауд. 546 (пл. Солом’янська, 1).

І Відкриття круглого столу
Вітальне слово:
Завідувачкафедри фінансового права та фіскального адміністрування,
кандидат юридичних наук, доцент
Фещук Віктор Вікторович                                                     15:00-15:10

доцент кафедри фінансового права та фіскального адміністрування,
кандидат економічних наук, доцент
Островерх Лариса Леонідівна 15:10-15:20

ІІ Наукові доповіді та їх обговорення 15:20-17:20

ІІІ Підведення підсумків
доцент кафедри фінансового права та фіскального адміністрування,
кандидат юридичних наук,доцент
Буличева Наталія Анатоліївна 17:20-17:30

Закриття круглого столу 17.30-17.40

Регламент роботи круглого столу

Вітальні слова до 10 хв.
Наукові доповіді до 10 хв.
Робоча мова:           українська
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УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

1. Островерх Лариса Леонідівна,  доцент кафедри фінансового права та

фіскального адміністрування, кандидат економічних наук, доцент

Тема: «Тренди та інновації в сучасній економіці»

2. Тараненко Юрій Олександрович,  доцент кафедри фінансового права

та фіскального адміністрування, кандидат економічних наук, доцент

Тема:  «Соціально-економічні  аспекти  реструктуризації  регіональної

економіки»

3. Овчаренко Леся Валеріанівна,  доцент кафедри фінансового права та

фіскального адміністрування, кандидат економічних наук, доцент
Тема: «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
4. Андрущенко Ігор Григорович професор кафедри фінансового права та

фіскального адміністрування Національної академії внутрішніх справ, кандидат

економічних наук, доцент
Тема: «Фінансово-кредитна система України – вектор розвитку» 
5.  Гончар  Андрій  Григорович  ад’юнкт  кафедри  фінансового  права  та

фіскального адміністрування Національної академії внутрішніх справ, здобувач

наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)
Тема: «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних

умовах»
6. Садченко Марина Михайлівна  доцент кафедри фінансового права та

фіскального адміністрування Національної академії внутрішніх справ, кандидат

юридичних наук
Тема: «Проблеми модернізації сучасного права»
7.  Фещук Віктор Вікторович,  завідувач кафедри  фінансового права  та

фіскального адміністрування, кандидат юридичних наук, доцент
Тема:  «Інформаційне  суспільство:  технологічні,  економічні  та  технічні

аспекти становлення»
8. Буличева Наталія Анатоліївна,  доцент кафедри фінансового права та

фіскального адміністрування, кандидат юридичних наук, доцент
Тема:  «Пріоритетні  напрями  економічних  та  правових  досліджень  в

сучасних умовах України»
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9. Борцевич Павло Святославович, доцент кафедри фінансового права та

фіскального адміністрування, кандидат юридичних наук, доцент
Тема: «Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу

економіки країни»
10. Петрина Володимир Несторович,  доцент кафедри фінансового права

та фіскального адміністрування, кандидат юридичних наук, доцент
Тема: «Лібералізація і механізми безпеки зовнішньоекономічної діяльності»
11.  Кощинець Мар’яна Ігорівна,  доцент кафедри фінансового права та

фіскального адміністрування, кандидат економічних наук, доцент
Тема:  «Обліково-аналітичне  забезпечення  системи  менеджменту

підприємства»
12.  Пашко  Даляна  Василівна,  доцент  кафедри  фінансового  права  та

фіскального адміністрування, доктор економічних наук
Тема: «Актуальні проблеми податкових відносин в Україні»
13.  Фаїзов Анатолій Вікторович, доцент кафедри фінансового права та

фіскального адміністрування, кандидат економічних наук, доцент
Тема: «Актуальні проблеми проведення публічних закупівель»
14. Мельник С.В., здобувач ступеня вищої освіти магістра 7 КМ–2Б курсу

Навчально-наукового  інституту  заочного  та  дистанційного  навчання

Національної академії внутрішніх справ
Тема:  «Запобігання  поширенню  негативним  тенденціям  у  діяльності

фінансових установ»
15. Вінницька П.К., здобувач ступеня вищої освіти бакалавра V-КА курсу

Навчально-наукового  інституту  заочного  та  дистанційного  навчання

Національної академії внутрішніх справ

Тема:  «Державний  контроль  за  діяльністю  учасників  фондового  ринку

України»

16.  Замрій  Ю.О.,  здобувач  ступеня  вищої  освіти  бакалавра  ІV курсу

Черкаського відділення  Навчально-наукового  інституту  заочного  та

дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ

Тема: «Окремі напрямки активізації інвестиційної діяльності в Україні»

17.  Сорока  В.І.,  здобувач  ступеня  вищої  освіти  бакалавра  V  курсу

Черкаського  відділення  Навчально-наукового  інституту  заочного  та

дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
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Тема:  «Перспективи  подальшого  розвитку  ринку  страхових  послуг  в

Україні»

18.  Щукіна  І.В.,  здобувач  ступеня  вищої  освіти  бакалавра  ІV  курсу

Черкаського  відділення  Навчально-наукового  інституту  заочного  та

дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
Тема: «Правове регулювання обігу дорогоцінних металів в Україні»
19.  Мігаль  Л.А.,  здобувач  ступеня  вищої  освіти  бакалавра  5-го  курсу

Хмельницького  відділення  Навчально-наукового  інституту  заочного  та

дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
Тема: «Криза банківської системи та шляхи виходу з неї»
20.  Мануйлов Ю.М.,  здобувач ступеня вищої освіти бакалавра 5-го курсу

Навчально-наукового  інституту  заочного  та  дистанційного  навчання

Національної академії внутрішніх справ

Тема:  «Аналіз  конкурентоспроможності  окремих  галузей  української

економіки  та  її  значення  у  справі  забезпечення  політичної  та  соціально-

економічної безпеки країни»

21.  Прончук  П.В.,  здобувач  ступеня  вищої  освіти  бакалавра5-го  курсу

Рівненського  відділення  Навчально-наукового  інституту  заочного  та

дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ

Тема: «Актуальні проблеми здійснення аудиторського контролю в Україні»
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