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Спеціальність: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: старший науковий співробітник 

Тема дисертаційного дослідження: «Формування доходів місцевих бюджетів у системі 

міжбюджетного регулювання» 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: Стажування за програмою дистанційного курсу 

«Розробка навчальних курсів у системі дистанційної освіти» (Київський національний 

торговельно-економічний університет, 2012 р.), 52 академічних годин.  

 

ДОСВІД РОБОТИ: 

- Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України  

(2005-2007 рр.) – старший науковий співробітник; 

- Академія фінансового управління Міністерства фінансів України - старший науковий 

співробітник, завідувач відділу реформування місцевих бюджетів та міжбюджетних 

відносин (2007-2010 рр.); 

- Київський національний торговельно-економічний університет – доцент кафедри 

фінансів ( з 2010 року по теперішній час). 

 

Викладаю дисципліни: «Бюджетне планування і прогнозування», «Бюджетна система 

України», «Податкова система України», «Податки в зарубіжних країнах». 

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: державні та місцеві фінанси, бюджетна політика, бюджетне 

регулювання соціально-економічного розвитку країни. 

 

Понад 50 опублікованих праць, з них у фахових виданнях 23.  

Перелік найвагоміших праць: 

 

1. Наукові та науково-методичні видання (монографії, підручники, навчальні 

посібники, статті): 

монографії, навчальні посібники: 

1. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : монографія /  

І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва, В.Д. Макогон та ін.. ; за  аг. Ред.. А.А. Мазаракі. – К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с. – С. 75–92, С. 113–133.  

у наукових фахових виданнях 

2. Макогон В.Д. Бюджетна політика у країнах ЄС / В.Д. Макогон // Вісник КНТЕУ. – 

2011. – №6. – С.36–46. 

3. Макогон В.Д. Боргова політика України в умовах економічної рецесії / В.Д. Макогон, 

В.Б. Тропіна // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. 

Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011 – №. 2 – С. 184-190. 
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4. Макогон В.Д. Пріоритети сучасної  бюджетної політики України /  

В.Д. Макогон // Вісник КНТЕУ. – 2011. – №3. – С.50–57. 

5. Макогон В.Д. Бюджетна архітектоніка як інструмент регулювання соціально-

економічного розвитку суспільства / В.Д. Макогон // Проблеми економіки. – 2012. – №4. –  

С.73-77  

6. Макогон В.Д. Становлення фінансової науки в Україні /  

В.Д. Макогон // Вісник КНТЕУ. – 2012. – №4. – С.14–24. 

7. Макогон В.Д. Напрями розбудови системи місцевих фінансів /  

В.Д. Макогон // Ринок цінних паперів України. – 2013. – Випуск 3–4. – С.27–32. 

8. Макогон В.Д. Сутність та роль бюджетного планування як інструменту регулювання 

соціально-економічного розвитку країни /  В.Д. Макогон // Економічний вісник університету. – 

2013. – Випуск 20/2. – С.181–185.  

9. Макогон В.Д. Бюджетне регулювання у системі економічного зростання країни /  

В.Д. Макогон // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. – 

2014. № 1 (31). – С. 26–31. 

10. Макогон В.Д. Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень / 

І.Я. Чугунов, В.Д. Макогон // Вісник КНТЕУ. – 2014. – №4. – С.79-91.  

 

Участь у науково-дослідній роботі Київського національного торговельно-економічного 

університету: «Методологія і організація внутрішньогосподарського контролю діяльності 

підприємств» (номер державної реєстрації 0109U000711), «Розвиток бюджетної системи 

України» (номер державної реєстрації 0111U000935), «Управління державними фінансами 

як складова соціально-економічного розвитку країни» (номер державної реєстрації 

0111U000939), «Державні видатки як складова системи бюджетного регулювання 

економіки» (номер державної реєстрації 0112U000608), «Формування місцевих бюджетів в 

умовах економічних перетворень» (номер державної реєстрації 0113U000512), «Бюджетна 

політика в умовах обмеженості фінансових ресурсів» (номер державної реєстрації 

0115U000564), «Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення у сучасних 

економічних умовах» (номер державної реєстрації 0115U000570). 

 


