


Проблематика круглого столу:

1. Місце і роль асоціативних об’єднань в академічній 
та університетській науці, соціально-політичній  і 
економічній реальності країни.

2. Стан міждисциплінарних досліджень у сфері 
політичної економії, інституціональної теорії 
та філософсько-економічній науці, можливості 
синергетичного ефекту у науковій роботі ВУАПЕк, МАІД, 
УФЕНТ.

3. Політекономічний, інституціональний та філософський 
потенціал вирішення практичних проблем.

4. Ключові соціально-економічні і світоглядні проблеми 
в транзитивних країнах.

Мета круглого столу – 
стимулювати конструктивний діалог послідовників 

сучасної політичної економії, інституціональної теорії 
та філософської науки, сприяти взаєморозумінню між 
вітчизняними економістами і філософами, а також 
науковцями близького та далекого зарубіжжя.

Місце проведення: конференц-зал 
Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ, 

вул. В’ячеслава Чорновола, 164 
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09.00-11.00 – Реєстрація учасників.

11.00-11.10 – Вступне слово – Дмитренко Микола Гаврилович,
кандидат економічних наук, професор, директор Черкаського 
інституту банківської справи Університету банківської справи 
Національного банку України (м. Київ).

11.10-11.20 – Вручення посвідчень новим членам Асоціацій.

11.20-12.35 – ДОПОВІДІ

21 жовтня

Місце і роль асоціативних об’єднань в академічній науці, 
соціально-політичній та економічній реальності країни

Геєць Валерій Михайлович
д.е.н., професор, академік НАН України, віце-президент НАН України, 
директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України», Почесний голова ВГО «ВУАПЕк»

Можливості синергетичного ефекту в науковій роботі 
економічних та філософських асоціативних об’єднань  

Дементьєв В’ячеслав Валентинович 
д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач 

кафедри економічної теорії Донецького національного технічного 
університету, співголова МАІД

Політекономічний, інституційний і філософський потенціал 
вирішення практичних проблем 

Бодров Володимир Григорович
д.е.н., професор, завідувач кафедри управління національним 

господарством Національної академії державного управління при 
Президентові України

Класична школа політичної економії та її роль 
у сучасній науці та практиці 

Рязанов Віктор Тимофійович 
д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Санкт-Петербурзького 

Державного Університету (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), 
координатор Міжнародної асоціації  політекономів країн СНД і Балтії

Про наукову та освітню організацію економіки та інститутів 
громадянського суспільства в Україні

Тарасевич Віктор Миколайович 
 д.е.н., професор, завідувач кафедри політичної економії Національної 

металургійної  академії України, співголова ВГО «ВУАПЕк»

Еволюція державного управління в системі координації
 сучасних змін

Малий Іван Йосипович
д.е.н., професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного 

управління Київського національного економічного університету
 ім. Вадима Гетьмана, член правління МАІД

Кумулятивний ефект взаємодії історичної, філософської та 
економічної науки у викладанні дисциплін у ВНЗ

Леоненко Петро Михайлович
д.е.н., професор, завідувач відділу теорії економіки і фінансів 

ДННУ Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

Фінансова сингулярність та її інституційні особливості
Яременко Олег Леонідович

д.е.н., професор, заступник керівника експертно-аналітичного центру з 
питань грошово-кредитної політики Ради Національного банку України, 
професор кафедри міжнародної економіки Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна
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Ірраціональність сучасного економічного мислення і проблема 
діалогу наукової спільноти та господарської практики

Лемещенко Петро Сергійович
д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та інституційної 

економіки Білоруського державного університету, член правління 
МАІД, (м. Мінськ, Республіка Білорусь)

12.35-13.00 – Перерва

13.00-14.20 – ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ, 
ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Про наукову та освітню організацію економіки та інститутів 
громадянського суспільства в Україні

Тарасевич Віктор Миколайович 
 д.е.н., професор, завідувач кафедри політичної економії Національної 

металургійної  академії України, співголова ВГО «ВУАПЕк»

Еволюція державного управління в системі координації
 сучасних змін

Малий Іван Йосипович
д.е.н., професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного 

управління Київського національного економічного університету
 ім. Вадима Гетьмана, член правління МАІД

Кумулятивний ефект взаємодії історичної, філософської та 
економічної науки у викладанні дисциплін у ВНЗ

Леоненко Петро Михайлович
д.е.н., професор, завідувач відділу теорії економіки і фінансів 

ДННУ Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

Фінансова сингулярність та її інституційні особливості
Яременко Олег Леонідович

д.е.н., професор, заступник керівника експертно-аналітичного центру з 
питань грошово-кредитної політики Ради Національного банку України, 
професор кафедри міжнародної економіки Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна
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Філософія економіки?
Пролеєв Сергій Вікторович

д.філос.н., професор, провідний співробітник Інституту філософії імені 
Григорія Сковороди, президент Українського філософського фонду

Метафізична складова  економічного дослідження
Синяков Сергій Васильович

д.філос.н., професор, професор кафедри філософії та педагогіки 
Національного транспортного університету 

14.20-14.30 – Підбиття підсумків круглого столу – 
Дмитренко Микола Гаврилович, кандидат економічних наук, професор, 
директор Черкаського інституту банківської справи Університету 
банківської справи Національного банку України (м. Київ).

14.30-16.00 – Знайомство з Черкаським інститутом банківської 
справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ). 
Перерва на обід.

16.00-19.00 – екскурсія до історичного заповідника «Холодний Яр».

22 жовтня
09.00-11.00  – Від’їзд учасників круглого столу.

Учасники мають можливість опублікувати наукові статті 
за тематикою круглого столу в наукових фахових журналах. 
Відповідальний: Пустовійт Роберт Фрідріхович – 
завідувач кафедри економіки та менеджменту 
Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ,   
 моб. тел.: +38 068 106 27 60
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У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ 
БРАТИМУ ТЬ УЧАСТЬ:

Геєць Валерій Михайлович – віце-президент НАН України, ди-
ректор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України», заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки, головний редак-
тор журналів: «Економіка і прогнозування», «Економіка України», 
Почесний голова ВГО «ВУАПЕк», академік НАН України.

Базилевич Віктор Дмитрович – декан економічного 
факультету, завідувач кафедри економічної теорії Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч 
науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки, Голова науково-методичної комісії Міністерства 
освіти і науки України з економіки та управління класичних 
університетів, заступник голови Державної акредитаційної комісії 
з економіки Міністерства освіти і науки України, співголова ВГО 
«ВУАПЕк», член-кореспондент НАН України.

Бодров Володимир Григорович – завідувач кафедри 
управління національним господарством Національної академії 
державного управління при Президентові України, генеральний 
директор Всеукраїнської громадської організації «Інститут 
досліджень економіки і суспільства ХХІ століття», заслужений діяч 
науки і техніки України, д.е.н., професор.

Вишневський Валентин Павлович – керівник відділення про-
блем стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання 
промисловості Інституту економіки промисловості НАН Украї-
ни, завідувач кафедри фінансів і банківської справи навчально-
наукового Інституту «Вища школа економіки та менеджменту» 
Донецького національного технічного університету, академік 
НАН України. 
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Гаркавий Сергій Федорович – доцент кафедри філософії Чер-
каського інституту банківської справи УБС НБУ, к.т.н., доцент.

Гедз Михайло Йосипович – заступник директора з наукової 
роботи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ, к.е.н., 
доцент.

Гриценко Андрій Андрійович – заступник директора, 
завідувач відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України», член Конституційної Асамблеї, 
вчений секретар Міжвідомчої координаційної ради з економічної 
теорії НАН України і Міністерства освіти і науки України, голова 
секції з економічної теорії НМК з економічної освіти Міністерства 
освіти і науки України, головний редактор журналу «Економічна 
теорія»,  член-кореспондент НАН України.

Дементьєв В’ячеслав Валентинович – проректор Донецького 
національного технічного університету, директор навчально-науко-
вого Інституту «Вища школа економіки та менеджменту», завідувач 
кафедри економічної теорії та державного управління, головний ре-
дактор журналу «Наукові праці Донецького державного технічного 
університету. Серія економічна», співголова МАІД, д.е.н., професор.

Дмитренко Микола Гаврилович – директор Черкаського 
інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ), заслужений 
економіст України, головний редактор журналу «Фінансовий 
простір», к.е.н., професор.

Дмитренко Марія Йосипівна – завідувач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Черкаського інституту банківської справи 
УБС НБУ, к.філос.н., доцент.

Зверяков Михайло Іванович – ректор, завідувач кафедри загальної 
економічної теорії Одеського державного економічного університету, 
співголова ВГО «ВУАПЕк», член-кореспондент НАН України.
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Єщенко Петро Степанович – професор кафедри економічної 
теорії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
д.е.н., професор.

Ігнатюк Анжела Іванівна – професор кафедри економічної 
теорії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
д.е.н., професор.

Ільїн Володимир Васильович – провідний науковий 
співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин 
НАН України, завідувач відділом філософсько-методологічних 
проблем інноваційного розвитку людини АПН України, член 
видавничої ради «Україна – Польща», професор Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, президент 
УФЕНТ, д.філос.н., професор.

Іщенко Микола Павлович – завідувач кафедри державного 
управління і соціально-політичних наук Черкаського національно-
го університету імені Богдана Хмельницького, д.філос.н., професор.

Куклін Олег Володимирович – директор Черкаського бізнес-
коледжу, д.е.н., професор.

Лемещенко Петро Сергійович – завідувач кафедри теоретичної 
та інституційної економіки Білоруського державного університету 
(Республіка Білорусь, м. Мінськ), член правління МАІД, д.е.н., 
професор.

Леоненко Петро Михайлович – завідувач відділу теорії еконо-
міки і фінансів ДННУ Академії фінансового управління Міністерства 
фінансів України, заслужений працівник освіти України, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки, д.е.н., професор.

Малий Іван Йосипович – завідувач кафедри макроекономіки та 
державного управління Київського національного економічного уні-
верситету ім. Вадима Гетьмана, член правління МАІД, д.е.н., професор.
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Марченко Олексій Васильович – завідувач кафедри філосо-
фії Черкаського національного університету імені Богдана Хмель-
ницького, д.філос.н., професор.

Овчарук Микола Петрович – доцент кафедри економіки та 
менеджменту Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ, 
к.е.н., доцент.

Петкова Леся Омелянівна – завідувач кафедри міжнародної 
економіки Черкаського державного технологічного університету, 
д.е.н., професор.

Пролеєв Сергій Вікторович – провідний співробітник Інсти-
туту філософії імені Григорія Сковороди, президент Українського 
філософського фонду, головний редактор науково-теоретичного 
часопису «Філософська думка», д.філос.н., професор.

Пустовійт Роберт Фрідріхович – завідувач кафедри економі-
ки та менеджменту Черкаського інституту банківської справи УБС 
НБУ, д.е.н., професор.

Руденко Іван Іванович – завідувач кафедри філософії та сус-
пільних наук Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ, 
к.філос.н., доцент.

Рязанов Віктор Тимофійович – завідувач кафедри економічної 
теорії Санкт-Петербурзького Державного Університету, член прав-
ління Міжнародного фонду ім. Н.Д. Кондратьєва, координатор Між-
народної асоціації політекономів країн СНД і Балтії, дійсний член 
Російської академії природничих наук, віце-президент Академії фі-
лософії господарства, член Методологічної ради з бухгалтерського 
обліку при Міністерстві фінансів РФ, заслужений працівник вищої 
школи Російської Федерації, дійсний член Академії філософії госпо-
дарства, відповідальний редактор редколегії журналу «Вісник Санкт-
Петербурзького університету. Серія Економіка», д.е.н., професор.
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Учасники круглого столу

Синяков Сергій Васильович – професор кафедри філософії та 
педагогіки Національного транспортного університету, д.філос.н., 
професор.

Тарасевич Віктор Миколайович – завідувач кафедри 
політичної економії Національної металургійної академії України, 
головний редактор журналу «Вопросы политической экономии», 
співголова ВГО «ВУАПЕк», д.е.н., професор.

Шморгун Олександр Олександрович – провідний науковий 
співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин 
НАН України, к.філос.н., доцент.

Юрченко Любов Іванівна – професор кафедри соціально-гу-
манітарних дисциплін Харківського інституту банківської справи 
УБС НБУ, д.філос.н., професор.

Яременко Олег Леонідович – заступник керівника 
експертно-аналітичного центру з питань грошово-кредитної 
політики Ради Національного банку України, професор кафедри 
міжнародної економіки Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна, д.е.н., професор. 


