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Регламент проведення 

ПОДАТКОВОГО КОНГРЕСУ 
 

„УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ ТА 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ” 

 

12 грудня 2019 року 

 

900– 950 – реєстрація учасників конгресу 

1000–1020 – відкриття конгресу. Вітальне слово 

1020–1200 – пленарне засідання 

1200–1230 – кава-брейк 

1230–1250 – екскурсія по Університету 

1250–1300 – концертна програма (хол ЦМЗ) 

1300–1430 – панельні засідання навчально-наукових інститутів 

1430–1600 – секційні засідання  

 

 

Регламент 
Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв. 
 
Повідомлення – до 5 хв.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова: 
Пашко Павло Володимирович, 
ректор Університету державної фіскальної служби України, д.е.н., професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, почесний митник 

Заступник голови: 
Шевчук Олег Анатолійович, 
перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи, д.е.н., професор 

Члени організаційного комітету: 
Весельська Людмила Антонівна, 
в. о. директора Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, к.держ.упр., 
доцент; 
Горбовий Артур Юліанович, 
директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., 
професор; 
Коротун Володимир Іванович, 
в. о. директора Науково-дослідного інституту фіскальної політики, к.е.н., с.н.с.; 
Кужелєв Михайло Олександрович, 
директор Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, д.е.н., 
професор; 
Малинський Ігор Йосипович, 
директор Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової 
підготовки та реабілітації, к.фіз.вих., професор; 
Мацелюх Наталія Петрівна, 
директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., 
професор; 
Топчій Василь Васильович, 
директор Навчально-наукового інституту права, д.ю.н., професор; 
Чмелюк Василь Васильович, 
проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції – начальник факультету 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової 
міліції, к.ю.н.; 
Швабій Костянтин Іванович, 
директор Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної 
справи, д.е.н., професор; 

Секретаріат оргкомітету: 
Ярова Оксана Анатоліївна – учений секретар Університету ДФС України, 
к.ф.-м.н., доцент, професор кафедри вищої математики; 
Новицький Сергій Валерійович – начальник науково-організаційного відділу. 
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Пленарне засідання – конференц-комплекс, корпус «К»  
ВВііттааллььннее  ссллооввоо::  
 

ПАШКО Павло Володимирович, 
ректор Університету ДФС України, д.е.н, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України 
 
ВАЩЕНКО Костянтин Олександрович, 
державний секретар Міністерства фінансів України, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України, д.політ.н., професор, 
заслужений економіст України 

 
ДУБІНСЬКИЙ Олександр Анатолійович, 
народний депутат ІХ скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики 

 
РЕЙМАН Кшиштоф, 
ректор, професор – PWSTE, м. Ярослав. Польща 

ФРАНСУА Велла, 
професор – Університет Тулузи, Франція 

ДІАНА Спулбер, 
професор, Гуідо Аморетті, професор – Університет Генуї, м. Генуя 

ВОЛОДИМИР Гозора, 
професор – Вища школа економіки, менеджменту та публічного управління, 
Братислава, Словаччина 

КАЛЬКУТТО Парімал Чапура Бісвас, 
Adamas University Індія 

МАЙЕР Томас, 
Керівник GIZ 

МАРЕК Масник, 
ректор, професор, доктор хаб. – Опольський Університет 
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Учасники: 
 
Подвійність в оподаткуванні 

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович, 
директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік НАН 
України, д.е.н., професор 

Оперативне супроводження фінансових розслідувань: досягнення 
та перспективи в умовах інституційних перетворень 

ЛІСОВИЙ Геннадій Олексійович, 
начальник Головного0 оперативного управління ДФС України Значущість 
системи оподаткування в Україні 

Податкові інструменти локалізації та ліквідації наслідків 
катастрофи на Донбасі 

ЛЯШЕНКО В’ячеслав Іванович, 
перший віце-президент Академії економічних наук України, керівник відділення 
інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., професор 

Боротьба з корупцією та корупційними діяннями, пов’язаними з 
ухиленням від сплати податків 

ІРРЛЕР Карл, 
фінансове управління міста Швайнефурт, Баварія, ФРН. 

Сучасна Україна 
ПИНЗЕНИК Віктор Михайлович, 
д.е.н., професор, заслужений економіст України 

Рахункова палата та контроль по забезпеченню фінансової безпеки 
України 

ОГОНЬ Цезар Григорович, 
член Рахункової палати, д.е.н., професор, заслужений юрист України 

Державний фінансовий контроль у сфері закупівель як запобіжник 
загрозам національної економічної безпеки 

ШКУРОПАТ Олександр Григорович, 
заступник голови Державної аудиторської служби України 

Проблеми організації діяльності ДМС в нових умовах забезпечення 
митної безпеки України 

БОРИСЕНКО Андрій Володимирович, 
в. о. Голови Київської митниці Державної митної служби України 
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Реформування митних органів у європейському вимірі 
інституційних перетворень в Україні 

НАСТЮК Василь Якович, 
член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і 
техніки України 

Нагальні проблеми податкової реформи в Україні 
КАТАМАДЗЕ Грігол Шалвович, 
президент асоціації платників податків України 

Нові податкова та митні служби. Відновлення довіри суспільства 
ГМИРІН Андрій Анатолійович, 
автор податкової реформи «Від нестабільності до гармонії», к.ю.н. 

Фінансовий консалтинг у сфері глобального інвестування 
КОСІЧЕНКО Ірина Григорівна, 
президент ТОВ «Бенчмару груп» 

Подолання асиметрії податкової інформації 
ОЛЕЙНІКОВА Людмила Григорівна, 
завідувач відділу фіскальної політики та податкового регулювання 
ДННУ «Академія фінансового управління», к.е.н., с.н.с. 

Прогалини інституціональної спроможності регулювання 
банківського кредитування 

ДРОБ’ЯЗКО Анатолій Олександрович, 
провідний науковий співробітник відділу координації бюджетно-податкової та 
грошово-кредитної політики ДННУ «Академія фінансового управління» 

Поточний стан реформування сектору фінансової безпеки України 
ЮРОВСЬКИЙ Дмитро Борисович, 
член Громадської ради при ДФС України, адвокат 

Проблемні аспекти адміністрування акцизного податку з 
роздрібного продажу тютюновими виробами 

ТАЛЬКО Олена Іванівна 
фахівець з фіскального регулювання ПРаТ «Філіп Морріс Україна» 

Електронна система контролю в адмініструванні податків 
РУБАН Наталія Іванівна, 
директор департаменту аудиту ДФС України, к.е.н., доцент 
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Міжнародні стандарти фінансової звітності І Податковий кодекс 
України: українські реалії 

КРИЧУН Петро Михайлович, 
президент Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, МВА, 
к.е.н. 

Напрями посилення координації фіскальної політики із монетарною 
в Україні 

КАСПЕРОВИЧ Юлія Володимирівна, 
старший науковий співробітник відділу фінансової політики Національного 
інституту стратегічних досліджень 

 
САВЧЕНКО Володимир Анатолійович, 
начальник управління фінансових розслідувань у сфері фондового ринку та 
зовнішньоекономічної діяльності Департаменту фінансових розслідувань 
Державної служби фінансового моніторингу 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 
аудиторія 214, корпус «А» 

Модератор: 
КОРОТУН Володимир Іванович, в. о. директора Науково-дослідного 
інституту фіскальної політики Університету ДФС України, к.е.н., с.н.с. 

Учасники: 

Напрями вдосконалення наукового забезпечення реформ в 
податковій та митній сферах 

КОРОТУН Володимир Іванович, 
в. о. директора Науково-дослідного інституту фіскальної політики 
Університету ДФС України, к.е.н., с.н.с. 

Податкова медіація як спосіб узгодження публічних та приватних 
інтересів в оподаткуванні 

ПОДІК Іванна Іванівна, 
завідувач відділу розвитку податкового та митного аудиту Науково-
дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України, к.е.н.; 
ТАРАСЮК Олег Борисович, 
заступник директора Регуляторно-правового департаменту ДФС України, 
к.е.н. 

Практичні аспекти імплементації європейського митного 
законодавства у вітчизняне в контексті надання спрощень 
суб’єктам ЗЕД 

НЕСТОРИШЕН Ігор Васильович, 
провідний науковий співробітник відділу дослідження митних ризиків, к.е.н., 
доцент; 
БЕРЕЖНЮК Іван Григорович, 
начальник Хмельницької митниці ДФС України, д.е.н., доцент 

Інкорпорування концепції податкових витрат у процес 
адміністрування податку на прибуток в Україні 

СТАДНИК Марина Вікторівна, 
головний консультант Секретаріату Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету 
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Встановлення наявності та оподаткування постійних 
представництв нерезидентів в Україні 

ТИМЧЕНКО Леонід Дмитрович, 
головний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної податкової 
конкуренції Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету 
ДФС України, д.ю.н., професор 

Особливості укладання договорів про попереднє узгодження 
ціноутворення у контрольованих операціях 

СИВОЛАП Ірина Миколаївна, 
начальник відділу Державної митної служби України 

Концептуальні підходи до створення та запровадження системи 
виявлення та відстеження тютюнових виробів в Україні 

НОВИЦЬКА Надія Володимирівна, 
завідувач відділу дослідження акцизного оподаткування Науково-дослідного 
інституту фіскальної політики Університету ДФС України, к.е.н.; 
ХЛЄБНІКОВА Інна Ібрагімівна, 
старший науковий співробітник відділу дослідження акцизного оподаткування 
Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС 
України, к.е.н. 

Ключові напрями розвитку системи управління податковими 
ризиками в діяльності податкової служби України 

БРЕХОВ Сергій Сергійович, 
заступник директора інституту з наукової роботи – начальник НДЦ ПО ФП 
Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС 
України, к.е.н.; 
КАПЕЛЮШ Ганна Анатоліївна, 
державний експерт Секретаріату Кабінету Міністрів України, к.е.н., доцент 

Customs Science та нова митниця 
НАГОРІЧНА Ольга Степанівна, 
заступник директора інституту з наукової роботи – начальник НДЦ МС 
Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС 
України, к.пед.н., с.н.с. 
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Підходи до сегментації платників податків, що мають податковий 
борг 

ТРУБІНА Марина Володимирівна, 
провідний науковий співробітник відділу дослідження податкового та митного 
аудиту Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС 
України, к.ю.н. 

Перспективи налагодження співпраці з митними лабораторіями єс 
як запорука розвитку системи податкових та митних експертиз в 
Україні 

СУШКОВА Олена Євгеніївна, 
провідний науковий співробітник відділу дослідження податкового та митного 
аудиту Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС 
України, к.е.н., доцент 

Внутрішня безпека в органах доходів і зборів: стан і перспективи 
ФЕДЧУК Світлана Ігорівна, 
завідувач відділу дослідження питань фінансової безпеки Науково-дослідного 
інституту фіскальної політики Університету ДФС України, к.ю.н. 

Реалізація угод про вільну торгівлю у контексті забезпечення 
національних інтересів держави 

ЯКОВЕНКО Оксана Вікторівна, 
провідний науковий співробітник відділу удосконалення протидії митним 
правопорушенням Науково-дослідного інституту фіскальної політики 
Університету ДФС України, к.ю.н., доцент 

Окремі аспекти запобігання порушенню прав інтелектуальної 
власності в е-комерції (досвід європейської практики для України) 

РОМАНЮК Уляна Василівна, 
науковий співробітник відділу дослідження митних зобов’язань Науково-
дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України, к.ю.н. 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
«ФІНАНСОВА ТА МИТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 
ІНСТИТУЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ» 
хол ЦМЗ 

Модератор: 
ЧМЕЛЮК Василь Васильович, проректор з питань підготовки кадрів 
податкової міліції – начальник Факультету підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету ДФС 
України, к.ю.н. 

Учасники: 

Фінансові розслідування. Інституційні виклики 
СОЛОДЧЕНКО Сергій Вікторович, 
начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, 
к.ю.н. 

Окремі проблеми інституційних перетворень митних органів 
НАСТЮК Василь Якович, 
член-кореспондент Національної академії правових наук України, д.ю.н., 
професор 

Підготовка фахівців з фінансової та митної безпеки держави: 
традиції, сучасність, перспективи 

ЧМЕЛЮК Василь Васильович, 
проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції – начальник 
Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників податкової міліції Університету ДФС України, к.ю.н. 

Підготовка фахівців з фінансових розслідувань в умовах 
інституційних змін 

ЖВАЛЮК Віктор Романович, 
професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Факультету підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 
Університету ДФС України, к.ю.н., доцент, заслужений юрист України 

Забезпечення фінансової безпеки держави: сучасні тренди 
законодавчих змін 

ВАСИЛИШИН Андрій Володимирович, 
Президент Української секції Міжнародної поліцейської асоціації 
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Фінансові розслідування: європейський досвід та пропозиції для 
України 

САЙЛЕР Франтішек, 
старший радник з фінансових злочинів, Консультативна місія Європейського 
союзу 

Особливості використання програмного забезпечення для 
збереження, візуалізації та аналізу інформації щодо можливих 
правопорушень в сфері міжнародного розшуку активів, отриманих 
злочинним шляхом 

РОКИТСЬКИЙ Євген, 
асоційований професор Європейського гуманітарного університету 
(м. Вільнюс, Литовська Республіка), к.ю.н. 

Секторальна оцінка ризиків у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення  з використанням неприбуткових організацій 

ГРАБОВИЙ Владислав Володимирович, 
Державна фіскальна служба України, к.ю.н. 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 

«ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ПРИ ВИЯВЛЕННІ 
ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ» 
аудиторія 507, корпус «D» 

Модератор: 
МУЛЯВКА Дмитро Григорович, 
завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності Університету ДФС 
України, к.ю.н., професор 

Учасники: 

Сучасний стан та перспективи протидії кримінальним 
правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

ДАВИДЮК Вадим Миколайович, 
заступник начальника Головного управління – начальник управління викриття 
кримінальних порушень в митній сфері Головного оперативного управління 
Державної фіскальної служби України, к.ю.н, заслужений юрист України 
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Ризик-орінтована аналітика в правоохоронній діяльності 
МАХИНІЧ Юрій Сергійович, 
головний спеціаліст Національного агентства України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів, к.ю.н. 

Практика використання поліграфічного опитування при 
розслідуванні фінансових злочинів 

БАШТА Іван Васильович, 
Член Асоціації поліграфологів України, поліграфолог, к.ю.н. 

Процесуально-правові основи судово-економічної експертної 
діяльності і використання спеціальних економічних знань 

ФЕДЧИШИНА Віоллета Віталіївна, 
Голова Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності 
Національної асоціації адвокатів України, проректор Вищої школи адвокатури 
НААУ, к.е.н. 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ ТА ІНШИМ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ 
ПРАВИЛ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ВІД ЕКСПЕРТІВ» 
аудиторія 405, корпус «D» 

Модератор: 
РЯБЧЕНКО Олена Петрівна, завідувач кафедри адміністративного права і 
процесу та митної безпеки Університету ДФС України, д.ю.н., професор 

Учасники: 

Практика притягнення до адміністративної відповідальності за 
порушення правил переміщення транспортних засобів у режимі 
транзиту та тимчасового ввезення 

ГАЛОЧКА Ганна Володимирівна, 
заступник начальника управління – начальник відділу провадження у справах 
про ПМП Департамент організації протидії митним правопорушенням та 
міжнародної взаємодії, Державна фіскальна служба України 



 
 
 

 
 
 
 
 

~ 15 ~ 

Проблеми адміністративної відповідальності за порушення митних 
правил  

ЧОРНА Анна Михайлівна, 
викладач кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки 
Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників податкової міліції Університету ДФС України 

Розвиток кінологічної школи митної служби як запорука збільшення 
надходжень від митних платежів 

ІВАНОВ Максим Вікторович, 
помічник представника митної служби при Посольстві Федеративної 
Республіки Німеччини в Україні 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ: КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, 
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
аудиторія 404, корпус «D» 

Модератор: 
БОНДАРЧУК Віталій Вікторович, заступник начальника  Факультету 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової 
міліції Університету ДФС України з організаційної роботи , к.ю.н. 

Учасники: 

Міжнародне співробітництво під час фінансових розслідувань 
ЧИГРИНА Галина Леонідівна, 
професор кафедри фінансових розслідувань Університету ДФС України, к.ю.н., 
доцент 

Організація міжнародного поліцейського співробітництва в сфері 
професійної підготовки фахівців для БФР 

КАЛГАНОВА Олена Анатоліївна, 
доцент кафедри фінансових розслідувань Університету ДФС України, к.ю.н., 
доцент 

Експертне забезпечення фінансових розслідувань 
РУДАЯ Марина Ігорівна, 
провідний судовий експерт лабораторії економічних досліджень КНДІСЕ, к.е.н., 
доцент 
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Вплив низькоподаткових юрисдикцій на фінансову стабільність 
держави 

ЯКОВИНЕЦЬ Анатолій Іларіонович, 
голова ГО «Асоціація фінансових розслідувань», начальник Головного слідчого 
управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України 
(2011–2014), к.ю.н. 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ФІНАНСОВА ТА МИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В РАЙОНАХ 
ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ: ТАКТИКО-СИЛОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
аудиторія 406, корпус «D» 
Модератор: 
ГРИЩУК Віктор Леонідович, завідувач кафедри спеціальних дисциплін та організації 
професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників податкової міліції Університету ДФС України , к.ю.н. 
Учасники: 
Тактична підготовка працівників правоохоронних органів під час 
виконання бойових завдань в районах здійснення ООС 

АНТОНЕНКО Сергій Анатолійович, 
професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки 
Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників податкової міліції Університету ДФС України, к.фіз.вих., доцент 

Тенденції розвитку бойових мистецтв в правоохоронних органах 
ШАПОВАЛОВ Борис Борисович, 
президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу 

Формування професійних якостей працівників правоохоронних 
органів для виконання функціональних обов’язків в районах 
здійснення ООС  

БАДЬОРА Сергій Миколайович, 
доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки 
Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників податкової міліції Університету ДФС України, к.пед.н. 



 
 
 

 
 
 
 
 

~ 17 ~ 

Тактична медицина як інструмент забезпечення належної 
діяльності контрольних органів в районах здійснення ООС 

ПОЛТОРАЦЬКИЙ Сергій Сергійович, 
старший офіцер відділу евакуації лікувально-авіаційного управління Головного 
військово-медичного управління Збройних сил України 

Організація взаємодії контрольних державних органів в районі 
проведення ООС 

КЛОЧКО Ігор Миколайович, 
Управління активних заходів Головного оперативного управління Державної 
фіскальної служби України 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ» 
аудиторія 219, корпус «А» 

Модератор: 
ТОПЧІЙ Василь Васильович, директор навчально-наукового інституту права 
Університету ДФС України, д.ю.н., професор, заслужений юрист України 

Учасники: 

Виклики створення та діяльності Бюро фінансових розслідувань 
ДИРДІН Максим Євгенович, 
народний депутат України, к.ю.н., доцент 

Проблеми кваліфікації злочинів у фінансовій сфері 
МАМКА Григорій Миколайович, 
народний депутат України, д.ю.н., доцент 

Проблемні питання здійснення державного фінансового контролю 
органами ДАС України та їх взаємодія з правоохоронними органами  

ІВАНСЬКИЙ Андрій Йосипович, 
заступник начальника Північного офісу Державної аудиторської служби 
України, д.ю.н., професор 

Правове регулювання оподаткування адвокатської діяльності 
КОРІННА Надія Миколаївна, 
видатний адвокат України, голова Всеукраїнської профспілки адвокатів, член 
Ради адвокатів м. Київ 

Подвійність в оподаткуванні 
ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович, 
директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України», д.е.н., професор, академік НАН України 

Податкова безпека як складова фінансової безпеки 
БІЛОУС Віктор Тарасович, 
професор кафедри фінансового права Університету ДФС України, д.ю.н., 
професор 
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Проблеми застосування статті 205-1 КК України 
ЗАБАРНИЙ Максим Михайлович, 
начальник слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Оболонському 
районі ГУ ДФС у м. Київ, к.ю.н. 

Виконання рішень адміністративних судів за податковими спорами 
КАБАНОВ Володимир Іванович, 
адвокат, Адвокатське об`єднання «ЮР.ІСТ.ВЕСТ» 

Перевірка ризикових платників податків 
БЕССАРАБОВА Вікторія Миколаївна, 
заступник начальника управління аудиту з перевірок податкового 
законодавства Офісу великих платників податків ДПС України 

Схеми ухилення від оподаткування 
ГРІПАС Юлія Леонідівна, 
начальник відділу перевірок ризикових платників податків управління аудиту з 
перевірок податкового законодавства Офісу великих платників податків ДПС 
України 

Слідчі помилки під час розслідування кримінальних правопорушень 
ПІКІНЕР Вадим Олександрович, 
член ГО «Асоціація слідчих України» 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ 
ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНИ» 
аудиторія 509, корпус «Е» 

Модератор: 
ГЛУХ Марина Василівна, завідувач кафедри міжнародного права та 
порівняльного правознавства Університету ДФС України, к.ю.н., доцент 

Учасники: 

Розгляд податкових спорів судами адміністративної юстиції 
БЛАЖІВСЬКА Наталія Євгенівна, 
президент Міжнародної фіскальної асоціації (IFA Ukraine), суддя Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду, член Комісії з питань 
правової реформи при Президентові України, к.ю.н., доцент 
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Моніторинг законодавства зарубіжних країн щодо судового 
вирішення податкових конфліктів  

БАРАБАШ Тетяна Миколаївна, 
завідувач відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства 
Верховної Ради України, к.ю.н., доцент 

Докази та доказування в податкових спорах 
ВАСИЛЬЧУК Світлана Станіславівна, 
адвокат, директор Консалтингового агентства «ТАХ & LЕХ», к.ю.н. 

Соціальна справедливість в оподаткуванні нерухомого майна 
ГЕДЗЮК Олена Вікторівна, 
секретар Міжнародної фіскальної асоціації (IFA Ukraine), асистент кафедри 
фінансового права юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н. 

Законодавчі перспективи усунення дискримінації платників 
податків 

ЛЕВИЦЬКА Людмила Василівна, 
заступник завідувача відділу моніторингу законодавства Інституту 
законодавства Верховної Ради України, к.ю.н., доцент 

Ухилення чи оптимізація? Кримінальна відповідальність за 
податкові злочини 

МОРОЗ Юлія Анатоліївна, 
адвокат, старший партнер Адвокатського об’єднання «Фінанси та кредит 
Лекс», к.ю.н. 

Процедура взаємного узгодження у контексті захисту прав 
платників податків 

СЕЛЕЗЕНЬ Павло Олександрович, 
юрист Wаlton Consultants Limited, к.ю.н., с.н.с., доцент 

Практика Європейського суду з прав людини щодо вирішення 
податкових спорів 

ТІТКО Ельвіра Валентинівна, 
професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Університету ДФС України, д.ю.н. 
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Інституційне співробітництво у сфері захисту прав людини в 
контексті оподаткування в рамках ООН та ОЕСР 

АНІСІМОВА Марина Федорівна 
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Університету ДФС України, к.і.н., к.ю.н., доцент 

Інституційна роль судів у забезпеченні дотримання прав платників 
податків: стан, проблеми, перспективи 

БАБЕНКО Антон Юрійович 
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Університету ДФС України, к.ю.н. 

Регіональні механізми захисту прав людини в контексті Ради 
Європи та Європейського Союзу у сфері оподаткування 

ГЛУХ Марина Василівна, 
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Університету ДФС України, к.ю.н., доцент 

Регулювання питання подвійного оподаткування між Україною і 
Польщею 

КУРТИНЕЦЬ Мирослав Іванович,  
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Університету ДФС України, к.ю.н. 

Асоційовані відносини між Україною та ЄС у контексті посилення 
стандартів захисту прав людини у сфері оподаткування 

СЕРДЮК Вікторія Олександрівна,  
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Університету ДФС України, к.ю.н., доцент 

Нормативно-правові засади захисту прав платників податків як 
складова механізму захисту прав людини в Україні 

ЯЦИШИН Надія Григорівна,  
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Університету ДФС України, к.ю.н., доцент 

Тенденції розвитку механізму вирішення транскордонних 
податкових спорів у контексті діджиталізації економіки 

ТЕСЛЯР Максим Валерійович,  
юрист ТОВ «ДІ ЕЛ ЕЙ ПАЙПЕР Україна», аспірант Університету ДФС 
України 
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Форми інституційного співробітництва у сфері захисту прав 
людини в контексті міжнародних податкових відносин 

ШВИДКИЙ Сергій Сергійович,  
помічник нотаріуса, аспірант Університету ДФС України 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЇ ПРАВА В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ» 
аудиторія 501, корпус «Е» 

Модератор: 
ШЕВЧЕНКО Анатолій Євгенійович, завідувач кафедри теорії історії права і 
держави та конституційного права Університету ДФС України, д.ю.н., 
професор 

Учасники: 

Нові підходи до формування державної податкової політики 
ЛОЩИХІН Олександр Миколайович, 
професор кафедри менеджменту МАУП, д.ю.н. 

Громадський контроль за здійсненням державної влади в Україні 
КАЛЮЖНИЙ Ростислав Андрійович, 
заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, д.ю.н., професор 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
АДВОКАТІВ ТА НОТАРІУСІВ» 
аудиторія 401, корпус «Е» 

Модератор: 
ЧЕХОВСЬКА Ірина Василівна, завідувач кафедри цивільного права та процесу 
Університету ДФС України , д.ю.н., с.н.с. 

Учасники: 

Оподаткування нотаріальних дій 
ЖУРАВЕЛЬ Алла Миколаївна, 
завідувач Ірпінської міської державної нотаріальної контори Київської області 
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Оподаткування діяльності приватного нотаріуса 
КАЛИНУШКА Оксана Олексіївна, 
приватний нотаріус 

Сучасні засади оподаткування адвокатської діяльності: проблеми 
та перспективи 

БОЙКО Юлія Юріївна, 
адвокат, голова комітету з цивільного права та процесу Ради адвокатів 
Київської області 

Актуальні проблеми оподаткування надання медичних послуг 
САВЕЛОВА Юлія Михайлівна, 
адвокат, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики 
НААУ 

Збір та обов’язковий платіж: спільність і відмінності правового 
режиму 

ЖУРАВСЬКИЙ Олександр Анатолійович, 
адвокат, старший партнер Адвокатського об’єднання «AUGA LEX», к.ю.н. 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ» 
аудиторія 305, корпус «Е» 

Модератор: 
ДІДКІВСЬКА Галина Василівна, завідувач кафедри кримінального права та 
кримінології Університету ДФС України , к.ю.н., доцент 

Учасники: 

Проблеми застосування статті 205-1 КК України 
ЗАБАРНИЙ Максим Михайлович, 
начальник слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Оболонському 
районі ГУ ДФС у м. Київ, к.ю.н. 
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СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ» 
аудиторія 205, корпус «Е» 

Модератор: 
МАЦЕЛИК Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри фінансового права 
Університету ДФС України, д.ю.н., доцент 

Учасники: 

Виконання рішень Адміністративних судів за податковими спорами 
КАБАНОВ Володимир Іванович, 
приватний адвокат 

Особливості розгляду податкових спорів адміністративними 
судами 

ЖУРАВЕЛЬ Валерій Олександрович, 
суддя Київського окружного адміністративного суду 

Професійна компетентність персоналу ДПС України 
МЕЛЬНИК Юлія Сергіївна, 
начальник відділу науково-дослідної роботи управління стратегічного розвитку 
Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва 
Державної податкової служби 

Роль адвоката у вирішенні податкових конфліктів та спорів 
СВИРИДЕНКО Валентина Михайлівна, 
приватний адвокат, к.ю.н. 

Новели українського законодавства у сфері підакцизних товарів 
ШАПОЧКІН Дмитро Юрійович, 
приватний адвокат 

Фіскальна політика в контексті податкової бази регіонів України та 
фактори її формування  

ЦИМБАЛЮК Анатолій Володимирович, 
професор кафедри фінансового права Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент  
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СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ» 
аудиторія 301, корпус «Е» 

Модератор: 
ЦИМБАЛ Петро Васильович, завідувач кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Університету ДФС України, д.ю.н., професор, заслужений юрист 
України 

Учасники: 

Особливості проведення судової експертизи під час надання 
міжнародної правової допомоги 

ЛОПАТА Ольга Андріївна, 
головний судовий експерт Київського НДЕКЦ МВС України 

Проблемні питання здійснення фінансових розслідувань в Україні 
ПРОДАНИК Іван Васильович, 
партнер адвокатського об’єднання «Правова та економічна безпека» 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА» 
аудиторія 307, корпус «Е» 

Модератор: 
НІКІТЧЕНКО Наталія Валеріївна, завідувач кафедри господарського права та 
процесу Університету ДФС України , д.ю.н., доцент 

Учасники: 

Особливості оподаткування обладнання для сонячних та вітрових 
електростанцій 

ОСТРИНСЬКИЙ Владислав Олегович, 
провідний фахівець Департаменту регуляторної діяльності АТ «Укртрансгаз» 

Особливості використання податкових пільг в процесі реалізації 
об’єктів ВДЕ 

ГОРДІЄНКО Катерина Юріївна, 
помічник менеджера ЗЕД «Інкерман Україна» 
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Витребування доказів в податкових спорах 
СЕЛІВОН Артем Миколайович, 
суддя Господарського суду м. Київ 

Удосконалення правового регулювання податкової системи 
СИРОВЕЦЬ Марина Олегівна, 
юрист ТОВ «Капонир-88» 

Особливості стягнення заборгованості щодо сплати податків та 
зборів в процедурах банкрутства 

ДОНКОВ Сергій Вікторович, 
арбітражний керуючий, радник ЮФ «ЕВРІС», член дисциплінарної комісії 
арбітражних керуючих 

Проблеми оподаткування постійних представництв в Україні 
МАЙСТРУК Вадим Ігорович, 
помічник адвоката АО «ЮФ «Екво» 

Окремі аспекти вирішення податкових спорів 
СОКОЛ Владислав Олександрович, 
юрисконсульт «Юридична контора «Спектор» 

Порядок сплати концесійних платежів за концесійним договором 
ЗАКОРЕЦЬКИЙ Владислав Валерійович, 
регіональний менеджер проектів ТОВ «ДТС» 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
«ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ» 
аудиторія 276, корпус «С» 

Модератор: 
ШВАБІЙ Костянтин Іванович, директор Навчально-наукового інституту 
економіки, оподаткування та митної справи, д.е.н., професор 

Учасники: 

Проблеми впровадження дуальної освіти в ДПС України 
АЛЕКСАНДРОВ Анатолій Анатолійович, 
директор Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного 
співробітництва Державної фіскальної служби України 

Перспективи впровадження дуальної освіти в навчальний процес 
у ЧНТУ 

МАРГАСОВА Вікторія Геннадіївна, 
проректор з наукової роботи Чернігівського національного технологічного 
університету, д.е.н., професор, заслужений економіст України 

Німецький досвід підготовки фахівців за дуальною формою 
навчання 

ЛАЗАРЕНКО Руслан, 
експерт проекту GIZ Україна 

Участь КШЕ в пілотному проєкті з дуальної освіти 
ЯРОВИЙ Дмитро, 
проєктний менеджер КШЕ 

Модернізація публічних фінансів України в умовах діджиталізації 
ВАРНАЛІЙ Захарій Степанович, 
професор кафедри фінансів Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, д.е.н., професор 
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Особливості імплементації елементів дуальної освіти в 
навчальний процес Університету ДФС України 

БУГАЙ Тетяна Володимирівна, 
заступник директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи, к.е.н., 
доцент 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ДІЄВІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ ДПС ТА СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ НАБУТТЯ 
ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У СФЕРІ ПОДАТКОВОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ» 
аудиторія 619, корпус «В» 

Модератор: 
ОСМЯТЧЕНКО Володимир Олександрович, завідувач кафедри податкової 
політики Університету ДФС України, д.е.н., професор 

Учасники: 

Проблеми роботи ІДД ДПС в умовах реорганізації служби 
РОМАНОВ Іван Леонідович, 
директор Інформаційно-довідкового департаменту ДПС України 

Можливість повноцінного функціонування ІДД на базі Університету 
КРЕМПА Оксана Євгеніївна, 
заступник начальника 5-го відділу управління Контакт-центру ІДД ДПС 

Імплементація в навчальний процес досвіду роботи ІДД ДПС 
ОСМЯТЧЕНКО Володимир Олександрович, 
завідувач кафедри податкової політики Університету ДФС України, д.е.н., 
професор 

Соціально-економічна роль місцевих фінансів 
ТУЧАК Тетяна Володимирівна, 
доцент кафедри податкової політики Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 
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Поточний стан реалізації пілотного проєкту дуальної освіти за 
програмою "Фіскальне адміністрування" в Університеті ДФС 
України 

ШВАБІЙ Костянтин Іванович, 
директор ННІ економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС 
України, д.е.н., професор 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ» 
аудиторія 612, корпус «В» 

Модератор: 
БЕЛІНСЬКА Яніна Василівна, завідувач кафедри міжнародної економіки 
Університету ДФС України, д.е.н., професор 

Учасники: 

Операції з криптовалютами та проблеми їх оподаткування 
БЕЛІНСЬКА Яніна Василівна, 
завідувач кафедри міжнародної економіки Університету ДФС України, д.е.н., 
професор 

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
господарювання в Україні 

СТЕЖКО Надія Володимирівна, 
професор кафедри міжнародної економіки Університету ДФС України, д.е.н., 
професор 

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
господарювання в Україні 

ЧЕРНОВА Ольга Вадимівна, 
доцент кафедри міжнародної економіки Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 

Міжнародний протекціонізм 
КОЛЯДА Олена Володимирівна, 
доцент кафедри міжнародної економіки Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 
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Сучасний стан інтеграції України до системи міжнародного 
оподаткування 

НАЗАРОВ Микола Ігорович, 
заступник директора з виховної роботи ННІ економіки, оподаткування та 
митної справи Університету ДФС України, к.е.н. 

Інвестиційно-інноваційна привабливість України: фіскальний 
аспект 

ПРОКОПЕНКО Ірина Адольфівна, 
доцент кафедри міжнародної економіки Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ» 
аудиторія 605, корпус «В» 

Модератор: 
ЛАЗЕБНИК Лариса Леонідівна, завідувач кафедри економіки підприємства 
Університету ДФС України, д.е.н., професор 

Учасники: 

Концепція універсального базового доходу як основа політики 
соціального вирівнювання та поліпшення якості життя 

БОДРОВ Володимир Григорович, 
професор кафедри економіки підприємства Університету ДФС України, д.е.н., 
професор 

Трансфертне ціноутворення в ланцюгах доданої вартості 
промислових підприємств 

ГУРОЧКІНА Вікторія Вікторівна, 
доцент кафедри економіки підприємства Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 

Захист податкової бази при здійсненні контрольованих операцій 
КАЛАЧ Ганна Миколаївна, 
доцент кафедри економіки підприємства Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 



 
 
 

 
 
 
 
 

~ 31 ~ 

Старіння населення України як виклик для системи оподаткування 
МЕЛЬНИЧУК Ганна Сергіївна, 
доцент кафедри економіки підприємства Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 

Оподаткування електронної комерції 
КРАВЧЕНКО Маргарита Анатоліївна, 
доцент кафедри економіки підприємства Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 

Ефективність розгляду справ про банкрутство, порушених 
органами Державної податкової служби України 

МИНЧИНСЬКА Ірина Василівна, 
заступник завідувача кафедри з виховної та профорієнтаційної роботи, 
старший викладач кафедри економіки підприємства Університету ДФС 
України 

Сучасні тенденції розвитку податкового контролю у сфері малого 
бізнесу 

СИДОРЕНКО Олексій Миколайович, 
доцент кафедри економіки підприємства університету ДФС України, к.е.н. 

Податкові важелі інклюзивної економіки 
ВИННИК Руслана Юріївна, 
аспірант кафедри економіки підприємства Університету ДФС України 

Визначення ціни в угодах між пов'язаними особами 
КОРІНЬ Інна Сергіївна, 
аспірант кафедри економіки підприємства Університету ДФС України 

Соціальний капітал як ресурс розвитку Державної фіскальної 
служби України 

РЯБІНІНА Наталія Олексіївна, 
аспірант кафедри економіки підприємства Університету ДФС України 
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СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«НОВА МИТНИЦЯ – РЕФОРМУВАННЯ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ» 
аудиторія 620, корпус «В» 

Модератор: 
ГРЕБЕЛЬНИК Олександр Петрович, завідувач кафедри митної справи 
Університету ДФС України, д.е.н., професор 

Учасники: 

Митниця 2020: пріоритети та функціональність 
МАКАРЕНКО Анатолій Вікторович, 
голова Державної митної служби України (2009–2010 рр.), заслужений 
економіст України 

Розвиток митного аудиторського контролю в Україні 
КОСТЕНКО Аліса Олексіївна, 
заступник директора Департаменту організації митного контролю ДФС 

Митна політика – реалізація економічних інтересів держави 
ГРЕБЕЛЬНИК Олександр Петрович, 
завідувач кафедри митної справи Університету ДФС України, д.е.н., професор 

Основні напрями розвитку експертних підрозділів митних органів 
України в умовах євроінтеграції 

СУШКОВА Олена Євгеніївна, 
доцент кафедри митної справи Університету ДФС України, к.е.н., доцент 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
«КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ ТА ОБЛІКОВІ НОВАЦІЇ У 
ПОДАТКОВОМУ РЕФОРМУВАННІ» 
аудиторія 282, корпус «С» 

Модератор: 
МАЦЕЛЮХ Наталія Петрівна, директор Навчально-наукового інституту 
обліку, аналізу та аудиту Університету ДФС України, д.е.н., професор 

Учасники: 

Пріоритети інституційних змін податкової діяльності держави 
МАЦЕЛЮХ Наталія Петрівна, 
директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту 
Університету ДФС України, д.е.н., професор 

Сучасні тенденції у професійній освіті 
ЛЕГКА Валентина Григорівна, 
виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів 
України, МВА 

Контрольовані іноземні компанії: нові підходи до оподаткування та 
адміністрування органами ДПС 

ПРОСКУРА Катерина Петрівна, 
заступник начальника лабораторії Київського НДІ судових експертиз, 
сертифікований аудитор, судовий експерт, д.е.н., доцент 

Дуальна освіта Work&Study кейс аудиторської компанії 
ГАРМАЙ Олена Володимирівна, 
Head of Education center Bacer Tilly 

Особливості оподаткування підприємств при переході на МСФЗ 
РОГОЗНИЙ Сергій Анатолійович, 
очільник комітету фінансів і бюджету, член Ради Федерації професійних 
бухгалтерів та аудиторів України, сертифікований аудитор, сертифікований 
бухгалтер 
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Використання міжнародних донорських фінансових інструментів 
для розвитку міста та регіону 

ДЖАДАЛА Олена Іванівна, 
представниця від України у Європейському Парламенті та Європейській 
Комісії (Брюссель, Бельгія) в рамках програми «European Union Visitors Program 
2018», засновник ГС «Ірпінська Агенція Розвитку» 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 

«ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
аудиторія 236, корпус «В» 

Модератор: 
ІЛЬЇН Валерій Юрійович, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Університету ДФС України, д.е.н., професор 

Учасники: 

Основні тенденції змін системи оподаткування в Україні 
МЕТЕЛИЦЯ Володимир Михайлович, 
професор кафедри бухгалтерського обліку Університету ДФС України, д.е.н., 
професор, професійний бухгалтер 

Проблемні питання адміністрування ПДВ: судова практика 
ЦИГАНОК Юрій Володимирович, 
керівник Центру податкової та бухгалтерської експертизи «ЛІГА-ЗАКОН», 
сертифікований аудитор 

Особливості оподаткування розрахунків з військовослужбовцями 
ТОМЧУК Юлія Юріївна, 
здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня Університету ДФС України 

Зарубіжний досвід податкового консультування та його 
імплементація у вітчизняну практику 

ГРИЩУК Єлизавета Сергіївна, 
здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня Університету ДФС України 

Роль оподаткування в системі антикризового управління 
ХАЛІМОН Євген Юрійович, 
здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня Університету ДФС України 
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Фінансовий контроль бюджету України 
МІЩЕНКО Рафаель Олександрович, 
здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня Університету ДФС України 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ПОДАТКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ: ПРІОРИТЕТИ ІНСТИТУЦІЙНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
аудиторія 131, корпус «С» 

Модератор: 
МАКСИМЕНКО Іван Андрійович, завідувач кафедри економічної теорії 
Університету ДФС України , к.філос.н., доцент 

Учасники: 

Розвиток підходів до формування державної податкової політики 
КВАСНИЦЬКА Раїса Степанівна, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
національного університету, д.е.н., професор 

Основні підходи до формування податкової політики 
РОДИЧ Ярослав Анатолійович, 
старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань головного 
управління ДФС у Хмельницькій області 

Оподаткування туристичної галузі 
СТАРОСТЕНКО Ганна Григорівна, 
професор кафедри економічної теорії Університету ДФС України, д.е.н., 
професор 

Досвід оподаткування цифрових компаній у країнах ЄС  
КОЩУК Тетяна Василівна, 
провідний науковий співробітник відділу фінансів інституційних секторів 
економіки НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління», к.е.н. 

Податкове регулювання розвитку земельного туризму в Україні 
ГМИРЯ Вікторія Петрівна, 
доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Черкаського 
державного бізнес-коледжу, к.е.н. 
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Принципи організації системи функціонування криптовалют 
ЗДІР Віктор Анатолійович, 
завідувач кафедри обліку та фінансів Черкаського державного бізнес-коледжу, 
к.е.н. 

Цифрові фабрики як форма майбутньої організації індустріального 
бізнесу 

МЕЛЬНИК Оксана Володимирівна, 
докторант Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана 

Стан та перспективи розвитку страхового ринку України 
ВЛАСЮК Світлана Анатоліївна, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського 
національного університету садівництва, к.е.н., доцент 

Креативна економіка в контексті розвитку цифрових технологій 
КУЗНЕЦОВА Наталія Богданівна, 
завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаського 
державного бізнес-коледжу, к.е.н. 

Методологічні засади теорії інституційних змін та їх 
використання в податковій діяльності держави 

МАКСИМЕНКО Іван Андрійович, 
завідувач кафедри економічної теорії Університету ДФС України, к.філос.н., 
доцент 

Оптимізація податкових механізмів формування дохідної частини 
місцевих бюджетів 

МАРТИНЕНКО Валентина Віталіївна, 
заступник директора ННІ обліку, аналізу та аудиту Університету ДФС 
України, к.е.н., доцент 

Податкова безпека у системі забезпечення економічної безпеки 
держави 

ПОСНОВА Тетяна Вікторівна, 
доцент кафедри економічної теорії Університету ДФС України, к.е.н., доцент 

Оподаткування нерухомого майна в умовах інституційних 
трансформацій 

КОРЖ Марина Анатоліївна, 
доцент кафедри економічної теорії Університету ДФС України, к.е.н. 
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Сучасні підходи до реформування податкової системи України 
СКОРИК Марина Олегівна, 
доцент кафедри економічної теорії Університету ДФС України, к.е.н., доцент 

Значення податкової політики в сфері торгівлі 
ГРОМОВА Тетяна Миколаївна, 
доцент кафедри економічної теорії Університету ДФС України, к.е.н., доцент 

Теоретичні аспекти податкового навантаження на економіку 
ТЕЛІЩУК Микола Миколайович, 
доцент кафедри економічної теорії Університету ДФС України, к.е.н., доцент 

Оподаткування корпоративних структур: сучасні тенденції 
РЯБОКІНЬ Тарас Васильович, 
здобувач Університету ДФС України 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ПОДАТКОВА РЕФОРМА: КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ» 
аудиторія 282, корпус «С» 

Модератор: 
ЛІСОВИЙ Андрій Васильович, завідувач кафедри аудиту та економічного 
аналізу Університету ДФС України , д.е.н., професор 

Учасники: 

Аналітичний блок аудиторської програми CaseWare IDEA 
ТОЦЬКИЙ Владислав Віталійович, 
продукт-менеджер компанії «CaseWare Україна» 

СЕА ПДВ. Практика застосування 
КОВТУН Тетяна Іванівна, 
керівник аудиторської фірми «Ажур» 

Податковий контроль фінансових надходжень трудових мігрантів 
СМУТЧАК Зінаїда Василівна, 
завідувач кафедри менеджменту, економіки та туризму Льотної академії 
НАУ, к.е.н., доцент 
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Організаційно-методичні аспекти державного фінансового аудиту 
суб’єктів господарювання 

ЗАХАРОВА Алла Андріївна, 
провідний державний аудитор відділу контролю органів влади, оборони, 
правоохоронних органів Північного офісу Держаудитслужби 

Податок на доходи фізичних осіб як регулятор адміністративно-
територіальної реформи 

ЛІСОВИЙ Андрій Васильович, 
завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу Університету ДФС України, 
д.е.н., професор 

Контрольно-аналітичні підходи до планування дохідної частини 
Державного бюджету України 2020 року 

РЯБЧУК Оксана Григорівна, 
доцент кафедри аудиту та економічного аналізу Університету ДФС України, 
к.е.н., доцент 

Інформаційне забезпечення судово-економічної експертизи 
МІЩЕНКО Тетяна Михайлівна, 
доцент кафедри аудиту та економічного аналізу Університету ДФС України, 
к.е.н., доцент 

Цінність аудиту в сучасних умовах економіки 
САЛЯМОН-МІХЄЄВА Катерина Дмитрівна, 
доцент кафедри аудиту та економічного аналізу Університету ДФС України, 
к.е.н., доцент 

Податковий аудит в системі податкового контролю 
ТАРАЩЕНКО Володимир Анатолійович, 
доцент кафедри аудиту та економічного аналізу Університету ДФС України, 
к.е.н. 
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СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗАДАЧ ФІНАНСОВОГО ЗМІСТУ У ШКІЛЬНОМУ 
ТА ВУЗІВСЬКОМУ КУРСАХ МАТЕМАТИКИ» 
аудиторія 228, корпус «В» 

Модератор: 
СЕМКО Микола Миколайович, завідувач кафедри вищої математики 
Університету ДФС України , д.ф.-м.н., професор 

Учасники: 

Сучасний розвиток української математики: проблеми та 
перспективи 

ПЕРЕСЮК Микола Олексійович, 
академік АН України, голова комісії з математики науково-методичної ради 
МОН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.ф.-м.н., професор 

Підготовка магістрів з математики: досвід і перспективи 
ПРАЦЬОВИТИЙ Микола Вікторович, 
декан фізико-математичного факультету Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, д.ф.-м.н., професор 

Роль сучасної алгебри в програмі  підготовки магістрів 
ТРЕБЕНКО Дмитро Якович, 
доцент кафедри вищої математики Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, к.ф.-м.н., доцент 

Про сучасний стан фахової підготовки вчителів математики 
КАРАВАЄВ Олександр Сергійович, 
директор загальноосвітньої школи № 69, м. Київ 

Основні виклики та завдання кафедри вищої математики у 
підготовці магістрів із спеціальності «Середня освіта 
(математика)» 

СЕМКО Микола Миколайович, 
завідувач кафедри вищої математики Університету ДФС України, д.ф.-м.н., 
професор 
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Роль математичних задач з податковим змістом у формуванні 
свідомості громадян 

ЧЕРНОБАЙ Ольга Борисівна, 
доцент кафедри вищої математики Університету ДФС України, к.ф.-м.н., 
доцент 

Про методику розв’язання задач фінансового змісту 
СКАСКІВ Лілія Василівна, 
доцент кафедри вищої математики Університету ДФС України, к.ф.-м.н., 
доцент 

Про елементи теорії груп у шкільному курсі математики 
ЯРОВА Оксана Анатоліївна, 
професор кафедри вищої математики Університету ДФС України, к.ф.-м.н., 
доцент 

Про методику розв’язання економічних задач ймовірнісного 
характеру 

БАЩУК Олена Юріївна, 
доцент кафедри вищої математики Університету ДФС України, к.ф.-м.н., 
доцент 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«НОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
аудиторія 238, корпус «С» 

Модератор: 
ЛЕГКА Валентина Григорівна, виконавчий директор Федерації професійних 
бухгалтерів та аудиторів України, МВА 

Учасники: 

Сучасні тенденції у професійній освіті 
ЗУБІЛЕВИЧ Світлана Яківна, 
очільник комітету освіти і сертифікації, член методичної ради МОНУ, 
сертифікований аудитор, сертифікований бухгалтер, к.е.н., професор 
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Майбутнє професії бухгалтера в реаліях глобалізації 
ПОЛІЩУК Сергій Володимирович, 
член Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, 
сертифікований аудитор, сертифікований бухгалтер 

Проблеми впровадження державних програм підтримки молоді 
України 

ВАВІЛОВ Владислав Валерійович, 
здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня 

Податкова система в умовах економіки знань: проблеми та 
перспективи розвитку 

КРИВОРУЧКО Владислав Олександрович, 
здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня 

Розвиток фінансових ринків України в сучасних реаліях 
ЯЦЕНКО Іван Васильович, 
здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
«СТРАТЕГІЯ І ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ» 
аудиторія 283, корпус «С» 

Модератор: 
КУЖЕЛЄВ Михайло Олександрович, директор Навчально-наукового 
інституту фінансів, банківської справи Університету ДФС України, д.е.н., 
професор 

Учасники: 

Вплив місцевих податків на розвиток регіону в умовах бюджетної 
децентралізації 

КУЖЕЛЄВ Михайло Олександрович, 
директор Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи 
Університету ДФС України, д.е.н., професор 

Ефективне управління митними платежами при здійсненні 
експортно-імпортних операцій 

ЖИТАР Максим Олегович, 
заступник директора ННІ фінансів, банківської справи, к.е.н., доцент 

Інструментарій оцінки результативності адміністрування 
податку на додану вартість 

ЛУНІНА Інна Олександрівна, 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», д.е.н., професор 

Модель внутрішнього контролю в рахунковій палаті 
ЗВАРИЧ Ольга Володимирівна, 
директор Департаменту стратегічного розвитку та методології Рахункової 
палати, к.е.н., доцент; 
ХОДАКОВСЬКИЙ Вадим Володимирович, 
секретар Рахункової палати – керівник апарату 

Підвищення ефективності адміністрування ПДВ в умовах 
інституційних податкових трансформацій 

СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Дмитро Миколайович, 
директор Департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів 
Державної податкової служби України, к.е.н., доцент 
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Ранжування платників податків на основі аналізу фінансової 
звітності 

ГУМЕННИЙ Анатолій Анатолійович, 
начальник управління аналізу фінансово-господарських операцій Департаменту 
моніторингу ризикових операцій та доходів Державної податкової служби 
України, к.е.н. 

Роль державної податкової політики в соціально-економічному 
розвитку країни 

ДМИТРІЄВ Ігор Віталійович, 
заступник начальника Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській 
області 

Оптимізація оподаткування доходів фізичних осіб в Україні з 
використанням ОВДП: масштаби і наслідки 

ШЕЛУДЬКО Наталія Миколаївна, 
завідувач відділу грошово-кредитного регулювання ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування», д.е.н., професор 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ШЛЯХ ДО ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА 
ІНСТРУМЕНТИ» 
аудиторія 312, корпус «В» 

Модератор: 

БЕДРИНЕЦЬ Мирослава Дмитрівна, завідувач кафедри фінансів ім. Л. Л. Тарангул 
Університету ДФС України, к.е.н., доцент 

Учасники: 

Модель внутрішнього контролю в рахунковій палаті 
ЗВАРИЧ Ольга Володимирівна, 
директор Департаменту стратегічного розвитку та методології Рахункової 
палати, к.е.н., доцент; 
ХОДАКОВСЬКИЙ Вадим Володимирович, 
секретар Рахункової палати – керівник апарату 
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Потенціал кредитних та інвестиційних інструментів розвитку 
регіонів України в умовах децентралізації 

БЕДРИНЕЦЬ Мирослава Дмитрівна, 
завідувач кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул Університету ДФС України, 
к.е.н., доцент 

Новий методичний підхід до визначення пропорцій державного і 
місцевих бюджетів 

СТОЛЯРОВ Василь Федосійович, 
завідувач кафедри менеджменту Бердянського університету менеджменту і 
бізнесу, д.е.н., професор 

Децентралізація і локалізація публічних фінансів 
ПИЛИПІВ Віталій Володимирович, 
професор кафедри регіоналістики і туризму ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана, д.е.н., с.н.с. 

Обґрунтування моделі надання гарантованих державою суспільних 
послуг у сфері освіти в Україні 

КОЛЯДА Тетяна Анатоліївна, 
доцент кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул Університету ДФС України, 
к.е.н., доцент 

Бюджетний інструментарій регіонального розвитку 
ЛІСНІЧУК Оксана Андріївна, 
доцент кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул Університету ДФС України, 
к.е.н., доцент 

Сучасний стан податкової політики в Україні 
ПОПОВИЧ Людмила Олексіївна, 
старший викладач кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул Університету ДФС 
України 

Напрями вдосконалення системи управління публічними фінансами 
в Україні 

НЕЧИПОРЕНКО Аліна Володимирівна, 
доцент кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул Університету ДФС України, 
к.е.н.; 
ЧЕРНИШОВА Тетяна Олександрівна, 
здобувач Університету ДФС України 
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Реформування системи державного фінансового контролю України 
САЛАХОВА Діна Фархатівна, 
начальник Видавничо-поліграфічного центру Університету ДФС України 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«НОВАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2020: ВПЛИВ НА 
ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР» 
аудиторія 308, корпус «В» 

Модератор: 
ОНИШКО Світлана Василівна, завідувач кафедри фінансових ринків 
Університету ДФС України , д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки 
України 

Учасники: 

Роль законодавчого забезпечення для розвитку фінансового 
сектору 

ОНИШКО Світлана Василівна, 
завідувач кафедри фінансових ринків Університету ДФС України, д.е.н., 
професор, заслужений діяч науки і техніки України 

Оподаткування відсотків за депозитами: за і проти 
ПАЄНТКО Тетяна Василівна, 
сертифікований аудитор ACCA DipIFR, IAB, IELTS (C1), д.е.н., професор 

Фіскальні детермінанти розвитку малого і середнього бізнесу в 
Україні 

МАЙОРОВА Тетяна Володимирівна, 
професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., 
професор 

Новації податкового законодавства 2020: факти і проекти 
ВОРОНКОВА Олена Миколаївна, 
професор кафедри фінансових ринків Університету ДФС України, д.е.н., 
професор 
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Податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні 
БОГРІНОВЦЕВА Людмила Миколаївна, 
доцент кафедри фінансових ринків Університету ДФС України, к.е.н.; 
ВЕНГУРЕНКО Тетяна Григорівна, 
старший викладач кафедри фінансових ринків Університету ДФС України 

Перспективи оподаткування криптовалютних платіжних систем 
НОВИЦЬКИЙ Віталій Андрійович, 
доцент кафедри фінансових ринків Університету ДФС України, к.е.н.; 
КОВЕРНІНСЬКА Юлія Вікторівна, 
доцент кафедри фінансових ринків Університету ДФС України, к.е.н. 

Технологічні зміни: діджиталізація публічних фінансів 
КОВАЛЬ Діана Анатоліївна, 
здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
УКРАЇНИ» 
аудиторія 313, корпус «В» 

Модератор: 
ГУСЯТИНСЬКИЙ Микола Володимирович, завідувач кафедри менеджменту 
Університету ДФС України , к.т.н., доцент 

Учасники: 

Управління оподаткуванням в системі державного регулювання 
ГУСЯТИНСЬКИЙ Микола Володимирович, 
завідувач кафедри менеджменту Університету ДФС України , к.т.н., доцент 

Фіскальний механізм у контексті розвитку соціальної сфери України 
КАНЦУР Інна Григорівна, 
доцент кафедри менеджменту Університету ДФС України , к.е.н. 

Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно-податкової 
політики 

ЄВТУШЕНКО Ганна Іванівна, 
доцент кафедри менеджменту Університету ДФС України , к.е.н., доцент 
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Глибоке дно податкової реформи 
ГРУШЕВА Алла Андріївна, 
доцент кафедри менеджменту Університету ДФС України , к.пед.н., доцент 

Податкове планування в системі державного регулювання 
економіки України 

СУПРУНЕНКО Світлана Анатоліївна, 
доцент кафедри менеджменту Університету ДФС України , к.е.н. 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ 
ДОСВІД ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА» 
аудиторія 283, корпус «С» 

Модератор: 
БЕРЕСЛАВСЬКА Олена Іванівна, завідувач кафедри банківської справи та 
фінансового моніторингу Університету ДФС України , д.е.н., професор 

Учасники: 

Банківська система України в контексті глобальних дисбалансів 
БЕРЕСЛАВСЬКА Олена Іванівна, 
завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу 
Університету ДФС України , д.е.н., професор 

Прогалини інституційної спроможності регулювання банківського 
кредитування 

ДРОБЯЗКО Анатолій Олександрович, 
провідний науковий співробітник відділу координації бюджетно-податкової та 
грошово-кредитної політики ДННУ «Академія фінансового управління», к.е.н. 

Оподаткування банківської системи в умовах глобальної 
конкуренції 

КЛЮСКО Лідія Антонівна, 
доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Університету 
ДФС України, к.е.н., доцент 

Податок на депозити, необхідність на антимотивуючий фактор 
ЧЕРКАШИНА Катерина Федорівна, 
докторант кафедри банківської справи та фінансового моніторингу 
Університету ДФС України, к.е.н., доцент 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ 
ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ» 
аудиторія 227, корпус «С» 

Модератор: 
ГОРБОВИЙ Артур Юліанович, директор навчально-наукового інституту 
інформаційних технологій Університету ДФС України, д.т.н., професор 

Учасники: 

Актуальні проблеми діджиталізації суспільства 
ГОРБОВИЙ Артур Юліанович, 
директор ННІ інформаційних технологій Університету ДФС України, д.т.н., 
професор 

Проблематика інтероперабельності реєстрів ДФС 
БОЙЧУК Руслан Мирославович, 
начальник ГУ ДФС в Івано-Франківській області, к.е.н. 

Проблеми діджиталізації звернень платників податків 
СКУПЕЙКО Василь Васильович, 
заступник начальника відділу управління податків і зборів ГУ ДПС України у 
Львівській області, д.е.н. 

ІТ аутсортинг як складова інноваційного розвитку економіки 
України 

ЛИЧ Олександр Валентинович, 
начальник управління ІТ забезпечення Державної аудиторської служби України 
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СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
аудиторія 416, корпус «В» 

Модератор: 
ЛАГОВСЬКИЙ Володимир Вікторович, завідувач кафедри економічної 
кібернетики Університету ДФС України, к.е.н., доцент 

Учасники: 

Загальнодержавний стартап «Держава в смартфоні» 
РІППА Сергій Петрович, 
професор кафедри економічної кібернетики Університету ДФС України, д.е.н., 
професор 

Сучасні методи, моделі та інформаційні технології оцінювання 
кредитного ризику банківських установ 

ДОЛІНСЬКИЙ Леонід Борисович, 
професор кафедри економічної кібернетики Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 

Сучасні реалії цифрової економіки 
ЛАГОВСЬКИЙ Володимир Вікторович, 
завідувач кафедри економічної кібернетики Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 

Розвиток цифрової економіки в контексті підвищення 
конкурентоспроможності економіки 

ГАЛАТЕНКО Григорій Васильович, 
доцент кафедри економічної кібернетики Університету ДФС України, к.ф.-
м.н., доцент 

Еволюція грошей та їх функцій 
ПОГОРЄЛОВСЬКА Ірина Дем’янівна, 
заступник директора ННІ інформаційних технологій Університету ДФС 
України, к.е.н., доцент 

Ризики використання криптовалют в Україні 
ГНАТЮК Світлана Сергіївна, 
студентка ІІІ курсу гр. ЕКБ-17-1 Університету ДФС України 
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Облік в умовах цифрової економіки 
РОЗМИСЛОВ Владислав Геннадійович, 
студент ІІІ курсу гр. ЕКБ-17-1 Університету ДФС України 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ 
ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ СЛУЖБИ» 
аудиторія 412, корпус «В» 

Модератор: 
ОДИНЕЦЬ Володимир Андрійович, завідувач кафедри інформаційних систем і 
технологій Університету ДФС України, к.е.н., доцент 

Учасники: 

Використання інформаційних технологій у сфері оподаткування 
ГЛАДЧЕНКО Оксана Вікторівна, 
доцент кафедри інформаційних систем і технологій Університету ДФС 
України, к.пед.н., доцент 

Застосування кейс-методик в процесі викладання інформаційних 
дисциплін майбутнім фахівцям в галузі податкової і митної справи 

ПОДЕНЕЖКО Олександр Васильович, 
доцент кафедри інформаційних систем і технологій Університету ДФС 
України, к.ф.-м.н., доцент 

Перспективи впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у практику податкової та митної служби 

ОДИНЕЦЬ Володимир Андрійович, 
завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Університету ДФС 
України, к.е.н., доцент 



 
 
 

 
 
 
 
 

~ 51 ~ 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» 
аудиторія 277, корпус «С» 

Модератор: 
АВРАМЕНКО Наталія Леонідівна, завідувач кафедри товарознавства та 
техногенно-екологічної безпеки Університету ДФС України, к.т.н., доцент 

Учасники: 

Оподаткування електронних відходів: стан та перспективи 
розвитку 

ГАЦЬКА Людмила Павлівна, 
доцент кафедри екологічного менеджменту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, к.е.н., доцент; 
ГЛІНКИНА Інна, 
студентка IV курсу ННІ фінансів та банківської справи Університету ДФС 
України 

Роль податкової системи України у вирішенні глобальних 
екологічних проблем 

ОЛІЙНИК Леся Володимирівна, 
начальник відділу контролю за діяльністю закладів вищої освіти 
Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти 
дорослих Державної служби якості освіти України 

Гармонізація податкового та митного законодавства на шляху 
сталого зростання економіки України 

ДЕМ’ЯНЧУК Галина Володимирівна, 
генеральний директор «Гранд Вікторі Тренд», к.е.н. 

Зарубіжний досвід економічного регулювання екологічної безпеки 
АВРАМЕНКО Наталія Леонідівна, 
завідувач кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки 
Університету ДФС України, к.т.н., доцент; 
КУШНІРУК Галина, 
студентка ІІІ курсу Університету ДФС України 
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Вплив оподаткування на вирішення екологічних проблем 
АВРАМЕНКО Наталія Леонідівна, 
завідувач кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки 
Університету ДФС України, к.т.н., доцент; 
ЗАРІЦЬКА Вікторія, 
студентка ІІІ курсу Університету ДФС України 

Податкове стимулювання комерціалізації інновацій 
ЖЕЛІБО Євген Петрович, 
професор кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки 
Університету ДФС України, д.х.н., професор 

Екологічний податок як джерело поповнення фондів охорони НПС 
САГАЙДАК Ірина Степанівна, 
професор кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки 
Університету ДФС України, к.т.н., доцент; 
БИХОВЧЕНКО Валентина Петрівна, 
доцент кафедри фінансів ім. Л. Л. Тарангул Університету ДФС України, к.е.н., 
доцент 

Стимулювання інноваційної діяльності в контексті збалансованого 
природокористування 

КАЧУР Ірина Володимирівна, 
доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки 
Університету ДФС України, к.біол.н., доцент 

Товарознавча експертиза та система податкового регулювання: 
точки дотику 

ЧОРНА Тетяна Миколаївна, 
доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки 
Університету ДФС України, к.т.н., доцент 

Аналіз ефективності перевірок підприємств на відповідність вимог 
екологічної безпеки 

АВРАМЕНКО Наталія Леонідівна, 
завідувач кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки 
Університету ДФС України, к.т.н., доцент; 
КАРЕВА Олена, 
студентка ІІІ курсу Університету ДФС України 
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СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«РОЗВИТОК ІТ-ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДОВА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ» 
аудиторія 410, корпус «В» 

Модератор: 
РАТУШНЯК Тетяна Володимирівна, в. о. завідувача кафедри інтелектуальних 
управляючих та обчислювальних систем Університету ДФС України, к.ф.-м.н., 
доцент 

Учасники: 

Технології Oracle Advanced Analitycs та перспективи їх 
застосування в адмініструванні податків 

РЕДИЧ Олександр Володимирович, 
доцент кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем 
Університету ДФС України, к.е.н., доцент 

Підходи до вимірювання суспільного добробуту 
РАТУШНЯК Тетяна Володимирівна, 
в. о. завідувача кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних 
систем Університету ДФС України, к.ф.-м.н., доцент 

Система віддаленого контролю стану обладнання агрокомплексів 
ОМЕЛЬЧУК Антон Анатолійович, 
провідний фахівець кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних 
систем Університету ДФС України, к.т.н. 

Результати впровадження ERP-системи в органах ДПС України 
СИТНИК Марина Федорівна, 
головний державний інспектор-ревізор Головного управління ДФС у м. Києві 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
«СОЦІОГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» 
атріум, корпус «С» 

Модератор: 
ВЕСЕЛЬСЬКА Людмила Антонівна, в. о. директора Навчально-наукового 
інституту гуманітарних наук Університету ДФС України, к.держ.упр. 

Учасники: 

Діяльність комітету з питань фінансів податкової і митної 
політики по підготовці законопроекту 1207-2 (Про створення бюро 
фінансового розслідування) 

БУРКАЛЬ Віта Сергіївна, 
комітет з питань фінансів податкової і митної політики, помічник народного 
депутата, к.ю.н. 

Ідентифікація жертв торгівлі людьми 
ГРИЩЕНКО Наталія Степанівна, 
голова управління «Гармонізоване суспільство» 

Податки і сучасний медіадискурс: вибір найдієвіших жанрових 
форматів  

КУЛИКОВ Андрій Вікторович, 
заслужений журналіст України, голова Комісії з журналістської етики 

Проблеми та перспективи розвитку податкової служби України: 
соціально-гуманітарний аспект 

РЕПЕХА Наталія Іванівна, 
головний ревізор центрального апарату ДФС України 

Вплив геобрендингової діяльності на оподаткування в умовах 
інноваційного розвитку регіонів України 

ВОРОНОВА Вілена Володимирівна 
член Асоціації політичних психологів України, генеральний директор 
Міжнародного брендингового агентства «BRENDING&CONSULTING VVV», 
директор «Інституту територіального брендингу», к.соц.ком., доцент  
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СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ 
ОПОДАТКУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» 
аудиторія 628, корпус «С» 

Модератор: 
ОНУЧАК Людмила Володимирівна, завідувач кафедри сучасних європейських 
мов Університету ДФС України, к.пед.н., доцент 

Учасники: 

Боротьба з кримінальними проявами в оподаткуванні країн 
Євросоюзу 

ГАЛДЕЦЬКА Ірина Григорівна, 
Національна академія внутрішніх справ, к.ю.н., професор 

Переклад економічних текстів як складова галузевого перекладу 
ОНУЧАК Людмила Володимирівна, 
завідувач кафедри сучасних європейських мов Університету ДФС України, 
к.пед.н., доцент 

Прогресивне оподаткування в Великобританії 
ЯЦЕНКО Людмила Михайлівна, 
Київський національний лінгвістичний університет, к.пед.н., професор 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«СУЧАСНІ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ В ПОДАТКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 
аудиторія 709, корпус «С» 

Модератор: 
ЛЬОВКІНА Олена Геннадіївна, завідувач кафедри психології та соціології 
Університету ДФС України, д.філос.н., професор 
 
Профілактика емоційного та профілактичного вигорання 

ВОЛОШИН Володимир Миколайович, 
психолог, супервізор, координатор дивізіону стресу і психологічної травми 
НПА, член правління «ГО EMDR в УкраїніР» 
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Психологічні маніпулювання свідомістю 
МАКИЕНКО Наталія Олегівна, 
керівник методичної комісії практичних психологів та соціальних педагогів 
системи освіти Бучанської ОТГ 

Збалансовані стратегії життєтворчості: метод системних 
розстановок та польові практики 

МЕДВІДЬ Борис Миколайович, 
консультант, розстановщик 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ПОДАТКОВИЙ ДИСКУРС МЕДІА: СУЧАСНА ПРАКТИКА І ВИКЛИКИ» 
атріум, корпус «С» 

Модератор: 
ЗИКУН Наталія Іванівна, завідувач кафедри журналістики, української 
словесності та культури Університету ДФС України, д.соц.ком., доцент 
 
Загальні тенденції розвитку економічної журналістики 

КОСАРЧУК Віктор Петрович, 
заслужений журналіст України, громадський діяч 

Економічна журналістика як сучасний освітній формат 
ЗИКУН Наталія Іванівна, 
завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету ДФС України, д.соц.ком., доцент 

Фактчекінг як інструмент протидії маніпулятивному впливу 
електронних ЗМІ: публікації на економічну тематику 

КИЯШКО Юлія Павлівна, 
доцент кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету ДФС України, к.соц.ком., доцент 

Економічний дискурс преси: сучасна українська практика 
ЗАЙЦЕВА Інна Веніамінівна, 
доцент кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету ДФС України, к.пед.н., доцент 
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Комунікативна компетентність майбутнього податківця й сучасні 
виклики 

КАЛИТА Олена Петрівна, 
доцент кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету ДФС України, к.пед.н., доцент 

Науково-популярна журналістика про податки й оподаткування 
ВАРИЧ Марина Валеріївна, 
доцент кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету ДФС України, к.соц.ком., доцент 

Прагматика української податкової термінології в ЗМІ 
ЧОРНА Олена Віталіївна, 
доцент кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету ДФС України, к.філол.н., доцент 

Комунікативна компетентність фінансиста й інструменти її 
формування 

СУКАЛЕНКО Тетяна Миколаївна, 
доцент кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету ДФС України, к.філол.н., доцент 

Функціональна специфіка лексеми «податки» в сучасному 
медіатексті 

ПАВЛОВА Алла Казимирівна, 
доцент кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету ДФС України, к.філол.н., доцент 

СЕКЦІЙНА ДИСКУСІЯ: 
«ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СВІДОМОСТІ» 
аудиторія 703, корпус «С» 

Модератор: 
ВОРОБЙОВА Любов Сергіївна, завідувач кафедри філософії та політології 
Університету ДФС України, д.філос.н., професор 
 
Формування митної свідомості: ціннісній аспект 

ХРИСТОКІН Геннадій Володимирович, 
професор кафедри філософії та політології Університету ДФС України, 
д.філос.н., професор 
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Діяльність комітету з питань фінансів податкової і митної 
політики по підготовці законопроекту 1207-2 (Про створення бюро 
фінансового розслідування) 

БУРКАЛЬ Віта Сергіївна, 
комітет з питань фінансів податкової і митної політики, помічник народного 
депутата 

Проблеми та перспективи розвитку податкової служби України: 
соціально-гуманітарний аспект 

РЕПЕХА Наталія Іванівна, 
головний ревізор центрального апарату ДФС України 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄДИНОБОРСТВ В УКРАЇНІ» 
аудиторія 220, корпус «А» 

Модератор: 
МАЛИНСЬКИЙ Ігор Йосипович, директор навчально-наукового інституту 
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету ДФС 
України, к.фіз.вих., професор 

Учасники: 

Аналіз виступу збірної команди України з хортингу на останньому 
чемпіонаті Європи 

ФЕДОРОВ Станіслав Ігорович, 
Президент Української федерації хортингу 

Формування збірної команди з бойового самбо за підсумками Кубку 
України 

ВЕЛІЄВ Ельхан Назимович, 
Президент федерації бойового самбо України та Президент Європейської 
федерації бойового самбо 

Включення елементів кросфіту у тренувальний процес тхеквандо 
СТРАХОВСЬКИЙ Андрій Андрійович, 
Голова відокремленого підрозділу Федерації тхеквондо (ВТФ) України у 
Київській області 

Актуальні проблеми розвитку професійних єдиноборств ММА та 
шляхи їх вирішення 

МАКЄЄВА Анжела Георгіївна, 
керівник обласного відокремленого осередку Федерації змішаних єдиноборств 
ММА України 

Індивідуалізація тренувального процесу тхеквондистів на основі 
психічних властивостей особистості 

САВЕНКО Андрій Олексійович, 
головний тренер України Національної федерації змішаних єдиноборств ММА 
України 
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Стратегія планування і діяльності у сфері фізичної культури і 
спорту в Національній гвардії України 

ПРИСТІНСЬКИЙ Олександр Васильович, 
президент відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації військово-
спортивних багатоборств у Київській області 

Удосконалення тренерської діяльності у спорті вищих досягнень 
ШИПІНСЬКИЙ Владислав Станіславович, 
президент Всеукраїнської громадської організації федерації «Комбат Дзю-
Дзюцу» 

Тактична підготовка та особливості її змісту в боксі 
КАЛАШНІКОВ Костянтин Миколайович, 
президент Київської обласної федерації боксу 

Психологічна підготовка дзюдоїстів під час змагань 
МЕЛЕНЕВСЬКИЙ Едуард Анатолійович, 
президент Федерації дзюдо Київської області 

Оцінка технічної підготовленості юних борців вільного стилю 
БОЙКО Валерій Федосійович, 
президент Київської обласної федерації вільної боротьби 

Значення поліцейського хортингу 
ШАПОВАЛОВ Борис Борисович, 
президент Поліцейського центру бойових мистецтв «Закон і порядок» 

Основні підходи щодо розвитку єдиноборств ДЮШС в системі 
освіти Київської області 

ІЛЬЧЕНКО Анатолій Іванович, 
начальник Київського обласного відділення комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

Управління сферою фізичної культури і спорту в умовах 
глобалізації 

БІЛЯЄВ Ярослав Миколайович, 
президент Національної асоціації спорту України 
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Аналіз підготовки до Олімпійських ігор спортсменів греко-
римського стилю 

БЕЛЕНЮК Жан Венсанович, 
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді 
та спорту 

Фізична культура і спорт в об'єднаних територіальних громадах 
України 

КУРОЧЕНКО Іван Панасович, 
перший віце-президент Національної Асоціації спорту України 

Впровадження біга підплюнцем у загальну фізичну підготовку 
єдиноборців 

ТЕРЕЩЕНКО Валерій Іванович, 
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Українського 
гуманітарного інституту, к.пед.н., професор 

Проблеми та перспективи розвитку центру Олімпійської 
підготовки Київської області 

НАУМЧУК Василь Михайлович, 
керівник Київського обласного центру олімпійської підготовки 

Використання нетрадиційних оздоровчих систем у фізичній 
культурі (на прикладі тайджицюань) 

СТАРОВОЙТ Андрій Петрович, 
керівник Всеукраїнської федерації фрі-файту та контактних єдиноборств та 
змішаних бойових мистецтв 

Правове забезпечення спортивної діяльності: освітньо-юридичні 
аспекти 

НОВИЦЬКИЙ Андрій Миколайович, 
професор кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України, 
д.ю.н., професор 

Проблеми та шляхи практичної реалізації спорту для всіх закладів 
вищої освіти 

СЕРГІЄНКО Юрій Петрович, 
заступник директора з навчальної та методичної роботи ННІ спеціальної 
фізичної і бойової підготовки та реабілітації, к.фіз.вих. і спорту, доцент 
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Травми в єдиноборствах: причини виникнення та профілактичні 
заходи 

ЛАВРЕНТЬЄВ Олександр Миколайович, 
доцент кафедри хортингу та реабілітації Університету ДФС України, 
к.фіз.вих. і спорту, доцент 

Телемедична система контролю функціонального стану 
єдиноборців 

АПИХТІН Костянтин Олександрович, 
завідувач навчально-наукової лабороторії з фізичної реабілітації та 
ерготерапії ННІ СФБПР Університету ДФС України, к.мед.н. 

Вплив ергогенних засобів на тренувальні процеси в єдиноборствах 
ГОЛОВАЩЕНКО Роман Володимирович, 
доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 
Університету ДФС України, к.фіз.вих. і спорту, доцент  

Відновлюванні заходи у післязмагальний період спортсменів високої 
кваліфікації 

ГАЄВИЙ Вадим Юрійович, 
старший викладач кафедри хортингу та реабілітації Університету ДФС 
України 

Виховання морально-виховних якостей у єдиноборців 
ГУЛАЙ Віктор Степанович, 
заступник директора з виховної роботи ННІ СФБПР Університету ДФС 
України 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
Всеукраїнський конкурс «UPDATING TAX SERVICE» 
конференц-комплекс, корпус «К» 

Вітальне слово: 
ПАШКО Павло Володимирович, 
ректор Університету ДФС України, д.е.н, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України 
ГМИРІН Анатолій Петрович, 
Голова благодійного фонду «Майбутнє країни» 

Модератор: 
БИХОВЧЕНКО Валентина Петрівна, координатор наукового товариства 
студентів та курсантів Університету ДФС України 

Учасники: 

ДПС майбутнього: партнерство, діджиталізація, доброчесність 
ГНЕДІНА Катерина Володимирівна, 
доцент кафедри навчально-наукового інституту економіки Чернігівського 
національного технологічного університету 

Напрями вдосконалення податкового адміністрування в Україні 
СПЕРКАЧ Наталія Анатоліївна 
доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС 
України, к.ю.н. 

Державна податкова служба як активний учасник спільних дій 
державних інститутів та суспільства щодо зменшення частки 
тіньової економіки 

ЛЕВШУК Альона Анатоліївна 
здобувач кафедри податкової політики Університету ДФС України 

UPDATING TAX SERVICE 
ШПАК Наталія Анатоліївна 
Full-time postgraduate student in specialty 12.00.07 – administrative law and 
process; finance law; information law for obtaining a Ph.D. – of Law at the 
University of the State Fiscal Service of Ukraine 
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РИЗИКООРІЕНТОВАНА СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ НА 
ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ «ПРОФІЛЬ 
ПОДАТКОВОГО РИЗИКУ” 

СУШКОВА Олена Євгеніївна  
доцент кафедри митної справи Університету ДФС України, к.е.н, доцент 

Податківець супергерой чи престиж держави 
ФІЯЛО Ілона Анатоліївна 
здобувач вищої освіти ІІ освітньо-наукового рівня Університету ДФС України 

КОНСУЛЬТУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА НАСЕЛЕННЯ В ІДД 
«ПОДАТКОВА КЛІНІКА» УДФСУ 

ІЗМАЙЛОВ Ярослав Олексійович, 
професор кафедри податкової політики Університету ДФС України, д.е.н., 
доцент 

The Tax Service of the Future Building in Change for Business 
МОРГУНЕНКО Артем Сергійович 
здобувач вищої освіти ІІ освітньо-наукового рівня Університету ДФС України 

«СЕРВІС БЕЗ ЧИНОВНИКІВ» 
ПРОКОПЧУК Світлана Олександрівна 
здобувач вищої освіти І освітнього рівня Університету ДФС України 

UPDATING TAX SERVICE 
ГРУШКО Наталія Сергіївна, КОРЕЦЬКА Ірина Василівна 
здобувачі вищої освіти І освітнього рівня, Університету ДФС України 

UPDATING TAX SERVICE 
ШУЛЯКА Анастасія Володимирівна 
здобувач вищої освіти І освітнього рівня Університету ДФС України 

Реформування податкової системи України 
КАСЬЯНОВА Мішель 
здобувач вищої освіти І освітнього рівня Університету ДФС України, 
МЕБ-19-1  
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UPDATING TAX SERVICE 
КРИВИЦЬКА Євгенія Олександрівна 
здобувач вищої освіти І освітнього рівня Херсонського державного аграрного 
університету 

«Стимулювання підприємців (платників єдиного податку) до 
заняття бізнесом» 

ГАВРИЛІШИН Олег Олегович, ДЕСЯТНЮК Катерина 
Володимирівна 
Студенти 3-го курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування» Ірпінський державний коледж економіки та права 
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