
3 

 

 

 

  



18 лютого 2021 року 

9:00 – 10:45 Реєстрація учасників Симпозіуму 

11:00 Урочисте відкриття Симпозіуму 

11:00 – 13:30 Вітальна промова:  

Андрій Крисоватий – ректор Західноукраїнського національного 
університету, д-р екон. наук,  професор кафедри податків та фіскальної 
політики; 

Виступи: 

Сергій Марченко – Міністр фінансів України, канд. екон. наук;   

Олексій Любченко – Голова Державної податкової служби України,  
д-р екон. наук;  

Іван Бережнюк – перший заступник Голови Державної митної служби 
України, д-р екон. наук; 

 

Підписання меморандуму про співпрацю між Західноукраїнським 
національний університетом та Державною митною службою України 

 

Андрій Войцещук – в.о. директора Департаменту митних платежів, 
контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД 
Держмитслужби України, д-р екон. наук, професор; 

Сергій Надал – міський голова Тернополя; 

Ігор Таранов – керівник експертної групи з питань розвитку інновацій 
Директорату науки та інновацій, Міністерства освіти і науки України; 

Михайло Яцина – начальник ГУ ДПС у Тернопільській області; 

Микола Каленський – член наглядової ради НБУ, заслужений економіст 
України, канд. екон. наук (голова ДМС України у 2001-2005 р.); 

Ігор Комендат – начальник ГУ ДПС у Львівській області; 

Марія Мельник – заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області; 

Ігор Крисоватий – заступник міського голови Тернополя, канд. екон. наук, 
доцент;  

Діана Харинович-Яворська – консультант Секретаріату комітету з питань 
економічного розвитку Верховної Ради України, канд. екон. наук, доцент; 

Юрій Іванов – директор Науково-дослідного центру індустріальних 
проблем розвитку Національної академії наук України, д-р екон. наук, 
професор; 

Костянтин Швабій – Державний податковий університет Міністерства 
фінансів України, д-р екон. наук, професор;  

Омельчук Олег – ректор Хмельницького університету управління та права 
ім. Л. Юзькова, д-р юрид. Наук, професор; 

Галина Поташнікова – в.о. директора Департаменту СПКЗ 
Держмитслужби України, канд. іст. наук; 

Михайло Манастирський – начальник управління по роботі з податковим 
боргом ГУ ДПС у Тернопільській області 

Сергій Господарик – заступник начальника управління з питань виявлення 
та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Тернопільській області; 

Надія Лопатинська – керівник консалтингової компанії «Fenix Consult»; 

Віктор Мельник – директор ДОУ «Навчально-методичний центр з питань 
якості освіти», д-р екон. наук, професор;  

Лариса Сідельникова – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування Херсонського національного технічного університету, д-р екон. 
наук, професор; 



Ольга Кириленко – завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія 
Західноукраїнського національного університету, д-р екон. наук, професор; 

Ольга Кнейслер – завідувач кафедри фінансового менеджменту та 
страхування Західноукраїнського національного університету, д-р екон. 
наук, професор; 

Олександр Дзюблюк – завідувач кафедри банківського бізнесу 
Західноукраїнського національного університету, д-р екон. наук, професор; 

Юлія Урсакій – доцент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та 
туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, канд. 
екон. наук, доцент; 

Наталія Овсейко – директорка Консалтингової компанії «Універсальний 
бізнес ресурс»; 

Олександр Шашкевич – доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія ЗУНУ, 
канд. екон. наук, доцент; 

 

Anetta Zielińska – professor Wroclaw University of Economics and Business; 

Dariusz Pawliszczy – PhD, Wójt of gmina Gromadka, Poland; 

Roberto Moro-Visconti – Prof. Dr., Faculty of Economics, Management,  
Università’ Cattolica, Italia; 

Nuri Tinaz – Prof. Of Sociology, Office for International Relations and Academic 
Cooperation, Marmara University; 

Tomasz Gutowski – Deputy Dean for Student Affairs and Education PhD, 
University of Gdansk. 

Привітання партнерів, колег, друзів 

13:30 – 14:20 Кава-перерва 
  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
14:20 – 17:00 Доповіді учасників Симпозіуму: 

14:20 год – Проблеми та ризики податкової підтримки малого бізнесу в 
Україні (Юрій Іванов, д-р екон. наук, професор, директор Науково-
дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії 
наук України); 

14:20 год – Концептуальні основи коригування в межах застосування 
методів трансферного ціноутворення (Захарій Варналій, д-р екон. наук, 
професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка); 

14:40 год (Українське студентство за кордоном: оподаткування і 
страхування (Ігор Алєксєєв, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів Національного університету «Львівська Політехніка» ); 

15:00 год – Electronic Public Services provided by the National Revenue 
фdministration Of the Republic of Poland (Magdalena Hryciuk, Master, Head 
of Unit Tax Collection Department Ministry of Finance, Poland); 

15:20 год – Harmonisation of income tax in EU countries (Eugeniusz 
Gostomski, Department of International Business, University of Gdańsk); 

15:40 год – Пріоритети податкової політики держави у 2021 році  
(Костянтин Швабій, д-р екон. наук, професор, Державний податковий 
університет Міністерства фінансів України); 

16:00 год – Про лідерство і державу (Future talks for Ternopil) (Олександр 
Стародубцев, заступник Голови Національного агентства з питань 
запобігання корупції); 

16:20 год – Debt vs Growth The EU evidence 1995-2019 – Buła, Rafał Andrzej, 
Ph.D., assistant professor, University of Economics in Katowice, Poland); 

16:40 год – Valuation of digital intangibles and transfer pricing issues (Roberto 
Moro-Visconti, Prof. Dr., Università Cattolica, Italia). 

 

18:00 Святкова вечеря. Спілкування у колі партнерів, колег, друзів. 



19 лютого 2021 року 
 

10:00 Початок роботи Симпозіуму  
  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
10:00 – 14:00 10:00 год – Трансформаційні тенденції українського податкового 

законодавства в контексті BEPS (Тарас Полянський, менеджер 
практики Трансфертного ціноутворення, PwC в Україні);  

10:20 год –  Еволюція функціональної спроможності податкової системи 
України (Юлія Касперович, канд. екон. наук, старш. Наук. Співр., 
Національний інститут стратегічних досліджень); 

10:40 год –  The Need of Fiscal Support for Industy 4.0 (Taşkın Dirsehan, 
PhD, Assoc. Prof. Of Marketing Erasmus, Faculty Coordinator Marmara 
University); 

11:00 год –  Огляд сприйняття економічного ризику та незахищеності в 
Україні (Оксана Чорна, канд. екон. наук, доцент, Сучасний коледж 
бізнесу та науки); 

11:20 год –  The social aspect of the tax on goods and services (Marcin 
Kęsy, Ph. D., University of Economy in Bydgoszcz, Poland); 

11:40 год –  Конкурентоспроможність податкових систем світу (Алла 
Череп, Запорізький національний університет, д-р екон. наук, 
професор); 

12:20 год –  Детермінанти та особливості формування державної 
фінансової політики сталого розвитку (Раїса Квасницька, д-р екон. наук, 
професор, Хмельницький національний університет); 

12:40 год –  Machine learning and big data analytics model in fiscal 
management and taxation (Dr. Iyer Sailesh Suryanarayan, Rai School of 
Engineering, Rai University, India);  

13:00 год –   Податок на доходи фізичних осіб в Україні: ретроспектива 
та сучасні виклики (Олена Діброва, аспірантка, Одеський національний 
економічний університет). 

13:20 год –   Взаємозв’язок ексклюзивності регулювання  та дивергенції 
регіонального розвитку в Україні (Анатолій Мокій, д-р екон. наук, 
професор, пров. наук. Співр., Державна Установа «Інститут регіональних 
досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»); 

13:40 год –   Вплив податкових надходжень на доходи Державного 
бюджету (Надія Давиденко, д-р екон. наук, професор; Зоя Тітенко, 
канд. екон. наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України); 

14:00 год –  Податок на доходи фізичних осіб в оподаткуванні доходів 
громадян та у наповненні бюджетів України  (Анатолій Луцик, канд. 
екон. наук, доцент; Федір Ткачик, канд. екон. наук, доцент, 
Західноукраїнський національний університет). 

 

14:00 – 14:30 Кава-перерва 
14:30 – 15:00 Вручення сертифікатів 

 
15:00 – 18:00 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Пріоритети податкової політики України в умовах світової пандемії 
COVID-19 – Володимир Валігура, канд. екон. наук, доцент;  
Андрій Кізима, канд. екон. наук, доцент, Західноукраїнський 
національний університет; 

Індикативні показники податкової політики України – Антон Шевчук 
канд. екон. наук; Вікторія Сідляр, канд. екон. наук, доцент, 
Західноукраїнський національний університет; 

Фактори узгодження складових фіскального простору та їх взаємний 
вплив  – Галина Василевська, канд. екон. наук, доцент, 
Західноукраїнський національний університет; 



Європейський досвід ефективного управління митними ризиками –  
Інна Гуцул, канд. екон. наук, доцент; Катерина Крисовата, канд. екон. 
наук, доцент, Західноукраїнський національний університет; 

Новітні практики у забезпеченні сталого розвитку територій –  
Антоніна Дем’янюк, канд. екон. наук., доцент, Західноукраїнський 
національний університет; 

Пріоритети фіскальної політики в умовах пандемії –  
Володимир Дмитрів, канд. екон. наук, доцент, Західноукраїнський 
національний університет; 

Соціальний аспект податку на товари та послуги – Наталія Навольська, 
канд. екон. наук., доцент; Оксана Апостолюк, канд. екон. наук.; 
Людмила Морозовська, канд. філол. наук.; Західноукраїнський 
національний університет; 

Формування інституційного забезпечення оподаткування доходів від 
операцій з крипто валютами в Україні – Оксана Чеберяко, д-р іст. наук, 
канд. екон. наук., професор; Олександра Борисенко, канд. філол. наук., 
доцент; Київський національний університет імені Тараса Шевенка; 

Теоретичні аспекти дослідження інституційної інфраструктури 
фіскального простору – Зоряна Мацук, д-р екон. наук, доцент, Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу; 

Фінансова політика забезпечення сталого розвитку: мета, завдання, 
перспективи реалізації в умовах геополітичних викликів – Оксана Тулай, 
д-р екон. наук, професор; Людмила Алексеєнко, д-р екон. наук, 
професор; Західноукраїнський національний університет; 

Фіскальна безпека держави: концептуальні засади нового напрямку 
досліджень у системі економічних наук – Олексій Молдован, канд. екон. 
наук, Національний інститут стратегічних досліджень; 

Інструментарій інформаційно-комунікаційного забезпечення фіскального 
простору в Україні – Віра Шийко, канд. Екон. наук., доцент, Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу; 

Взаємозв’язок ексклюзивності регулювання  та дивергенції 
регіонального розвитку в Україні – Марія Флейчук, д-р екон. наук, 
професорка кафедри маркетингу ЛНУ ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького; Галина Бублей, канд. екон. наук., 
доцент, ПрАТ «ПВНЗ» Запорізький інститут економіки та інформаційних 
технологій; 

Фінансові інструменти реалізації державної регіональної політики – 
Світлана Шульц, д-р екон. наук, професор, Державна установа 
«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; 

Напрями активізації діяльності підприємств в Україні через підвищення 
ефективності регулюючого інструментарію оподаткування прибутку – 
Тетяна Томнюк, канд. екон. наук., доцент, Чернівецький торговельно-
економічний інститут КНТЕУ; 

Гендерно-орієнтоване бюджетування для забезпечення сталого 
розвитку на місцевому рівні – Світлана Савчук, канд. екон. наук., 
доцент, Західноукраїнський національний університет; 

Управління ризиками складова фінансової політики сталого розвитку – 
Аліна Буряк, канд. екон. наук, доцент, Національний університет 
біоресурсів і природокористування; 

Фінансова політика сталого розвитку регіонів України – Галина 
Скрипник, канд. екон. наук, доцент, Національний університет 
біоресурсів і природокористування; 

Управління ризиками складова фінансової політики забезпечення 
сталого розвитку – Інна Дем’яненко, канд. екон. наук, доцент, 
Національний університет харчових технологій; Людмила Олейнікова, 
Академія фінансового управління, канд. екон. наук, старший науковий 
співробітник. 

  



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ СИМПОЗІУМУ 
 

Zielińska Anetta Professor, Wroclaw University of Economics and Business, Poland; 

Tomasz Nowosielski,  Asisstant professor PhD, University of Gdansk, Poland; 

Eugeniusz Gostomski 
Professor, Ph.D (Economics Science), Dr., University of Gdansk, 
Poland; 

Nasr Hossam Abdallah Engineer, Assiut university, Egypt; 

Tomasz Gutowski PhD, Associate Professor, University of Gdansk, Poland; 

Olga Dębicka PhD, Associate Professor, University of Gdansk, Poland; 

Dr. Iyer Sailesh 
Suryanarayan 

Professor, Ph.D (Computer Science), Dr., Rai University, India; 

Michałowski Tomasz PhD, Associate Professor, University of Gdansk, Poland; 

Hryciuk Magdalena 
Master, Department of International Economic Relations, Ministry of 
Finance, Poland; 

Moro-Visconti Roberto Prof. Dr., Università Cattolica, Italia; 

Owsiak Katarzyna Doctor, Cracow University of Economics, Poland; 

Dariusz Pawliszczy PhD Wójt of gmina Gromadka, Poland; 

Marcin Kęsy 
Ph. D., University of Economy in Bydgoszcz, University of Economy 
in Bydgoszcz, Poland; 

Kurylo Bohdana Junior researcher and Ph.D candidate, Czech Republic; 

Buła, Rafał Andrzej 
Assistant professor, Ph.D, University of Economics in Katowice. 
Poland; 

Owsiak Stanislaw Prof. zw. dr hab, Cracow University of Economics, Poland; 

Grodzicki, Jacek Associate Prof., Dr. University of Gdansk, Poland; 

Richard O. Zerbe Jr. 
PhD, Daniel J. Evans Distinguished Professor Emeritus, The Evans 
School Adjunct Professor Emeritus, The Law School University of 
Washington. USA; 

Nuri Tinaz,  Prof. of Sociology, Office for International Relations and Academic 
Cooperation, Marmara University, Turkey; 

Taşkın Dirsehan,  PhD, Assoc. Prof. of Marketing Erasmus, Faculty Coordinator 
Marmara University, Turkey; 

Bożena Kuchmacz Dr inż., Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gromadce, Poland; 

Гулей Анатолій 
д-р екон. наук, професор, Голова правління Міжбанківської 
валютної біржі, Співголова Вищої економічної ради при НБУ; 

Крупка Михайло 
д-р екон. наук, професор, Львівський національний університет 
імені Івана Франка; 

Поляков Михайло  
канд. екон. наук, співголова Податкового комітету 
Американської торговельної палати в Україні, Україна; 

Синютка Наталія  
канд. екон. наук, доцент, Національний університет «Львівська 
Політехніка», Україна; 

Кощук Тетяна 
канд. екон. наук, пров. наук. співр., НДФІ ДННУ «Академія 
фінансового управління» ; 

Харкавий Микола канд. екон. наук, доцент; 

Остапчук Вікторія заступник міського голови Тернополя, канд. екон. наук; 

Білінська Тетяна голова Центру психології, канд. психол. наук; 

  



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СИМПОЗІУМУ 
 

Крисоватий Андрій  голова організаційного комітету, д-р екон. наук, професор, ректор 
ЗУНУ; 

Луцик Анатолій  канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри податків та фіскальної 
політики ЗУНУ; 

Десятнюк Оксана  д-р екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
ЗУНУ; 

Кізима Андрій  канд. екон. наук, доцент, декан факультету фінансів та обліку 
ЗУНУ; 

Сидорович Олена  д-р. екон. наук, професор кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Васильчишин 
Олександра  

д-р. екон. наук, професор кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Маршалок Тарас  д-р. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Бондаренко Євген  канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Валігура 
Володимир  

канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Василевська 
Галина  

канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Герчаківський 
Святослав  

канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Гуцул Інна  канд, екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Дмитрів 
Володимир  

канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Іванова Анна  канд. екон. наук, викладач кафедри податків та фіскальної 
політики ЗУНУ; 

Крисовата 
Катерина  

канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Сідляр Вікторія  канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Ткачик Федір  канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри податків та 
фіскальної політики ЗУНУ; 

Угрин Володимир  канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Шевчук Антон  канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики 
ЗУНУ; 

Кекіш Ігор  викладач кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ; 

Титор Володимир  викладач кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ; 

Шаповалов Євген  аспірант кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ, депутат 
Вінницької обласної Ради; 

Мороз Іванна  аспірант кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ; 

Войцешин Василь  аспірант кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ; 

Ведашенко Наталія  інженер кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ. 



 

ДЛЯ НОТАТОК 

 

 


