
Всеукраїнський круглий стіл 

"Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України"  

(м. Київ, 26 квітня, 2018 р.) 

 

Місце проведення: Київський національний торговельно-економічний  університет 

               02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, корпус А (ректорський зал) 

 

Порядок роботи круглого столу 

10:00-13:00 Засідання круглого столу 

13:15-13:30 Підведення підсумків засідання круглого столу 
 

УЧАСНИКИ 

 

1. Мазаракі Анатолій Антонович, 

д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор 

Київського національного торговельно-економічного університету.  

Мельник Тетяна Миколаївна, 

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

Зовнішньоекономічний сектор України в умовах структурних зрушень в світовій 

економіці.  

 

2. Сіденко Володимир Романович, 

д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, науковий консультант з питань економіки 

Центру Разумкова. 

Глобальні мегатренди у контексті четвертої промислової революції. 

 

3. Бураковський Ігор Валентинович,  

д.е.н., професор, голова правління "Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій", професор кафедри економічної теорії Національного Університету "Києво-

Могилянська Академія". 

Сучасна міжнародна торгівля: структурні зміни.  

 

4. Жаліло Ярослав Анатолійович, 

д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ, 

директор з аналітичної роботи Інституту суспільно-економічних досліджень. 

Чинники економічного зростання для України: від марнування – до посилення. 

 

5. Філіпенко Антон Сергійович,  

д.е.н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Нова конвергенція у світовій економіці. 

 

6. Д’яконова Ірина Іванівна,  

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки Сумського державного 

університету. 

Криптовалюта: глобалізаційні виклики та оцінка використання як фінансового активу 

на світових фінансових ринках. 
 

7. Белінська Яніна Василівна, 

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету 

державної податкової служби України. 

Феномен криптовалюти: сутність, механізм виникнення, проблеми використання. 

http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/vidbulas-fakhova-dyskusiia-strukturni-transformatsii-u-svitovii-ekonomitsi-vyklyky-dlia-ukrainy
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C


 

8. Романчук Катерина Василівна,  

д.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки Житомирського державного 

технологічного університету. 

Майбутнє України – безнадія чи шанс на економічний прорив? 

 

9. Ільницький Денис Олександрович, 

д.е.н., доцент, професор кафедри  міжнародної економіки ДВНЗ Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. 

Стратифікація світової освітньої системи та Україна 

 
10. Бойченко Еліна Борисівна, 

д.е.н., професор, старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального 

співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України, завідувач кафедри 

управління персоналом та економіки праці Міжрегіональної академії управління персоналом.  

Вплив міжнародних міграційних процесів на формування ринку праці України.  

 

11. Суворов Владислав Володимирович, 
к.е.н., заступник начальника управління, начальник відділу ДП «Укрспецекспорт». 

Проблемні аспекти визначення митної вартості як фактор стимулювання іноземних 

інвестицій. 

 

12. Войтко Сергій. Васильович, 

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сірокського. 

Україна у світі: місце країни в просторі окремих індексів. 

 

13. Онищенко Володимир Пилипович,  

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського 

національного торговельно-економічного університету.  

Трансформація світових політекономічних процесів. 

 

14. Вартанова Олена Вікторівна,  

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського 

національного торговельно-економічного університету.  

Структурні трансформації глобального ринку праці. 

 

 

 

 
 


