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Фінансові розслідування у контексті зміцнення фіскальної безпеки 

держави: [Програма Всеукраїнського круглого столу, м. Тернопіль, 

Тернопільський національний економічний університет, 2 березня 2018 р.].  

 

 

 

Кафедра податків та фіскальної політики факультету фінансів 

Тернопільського національного економічного університету. 

Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного 

університету 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (корпус № 11), 

зал засідань Вченої ради 

 

 

 

завідувач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ, канд. екон. 

наук, доцент Луцик Анатолій Ігорович 

  

 

 

 

 

українська, англійська, російська 

  

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

ОРГАНІЗАТОРИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

МОДЕРАТОР КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

РОБОЧІ МОВИ ЗАХОДУ  
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10:00 – 10:40 

Початок роботи круглого столу 
Вітальне слово: 
 ректора ТНЕУ, д-ра екон. наук, професора, 

заслуженого діяча науки і техніки України, академіка 
Академії економічних наук України 
Крисоватого Андрія Ігоровича; 

 проректора з наукової роботи ТНЕУ, д-ра екон. наук, 
професора, академіка Академії економічних наук 
України Задорожного Зеновія-Михайла Васильовича; 

 заступника начальника ГУ ДФС у Тернопільській 
області Лопатинської Надії Михайлівни; 

 заступника міського голови м. Тернополя з питань 
діяльності виконавчих органів ради Остапчук Вікторії 
Олександрівни; 

 декана юридичного факультету ТНЕУ, канд. юрид. наук, 
доцента Банаха Сергія Володимировича; 

 декана факультету фінансів, канд.екон. наук, доцента 
Кізими Андрія Ярославовича 

 заступника начальника Управління – начальника відділу 
контролю в органах влади, оборони, правоохоронних 
органах та за місцевими бюджетами Управління 
Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській 
області Снігура Романа Михайловича; 

 директора ТОВ аудиторсько-консультаційна фірма 
«ОРіЄНТИР-Т» Тараса Василя Михайловича. 

10:40 – 12:00 
Представлення доповідей, повідомлень та їх 
обговорення  

12:00 – 12:20 Кава-брейк 

12:20 – 13:45 
Продовження представлення доповідей, повідомлень та 
їх обговорення 

13:45 – 14:00 
Підведення підсумків круглого столу. Вручення 
сертифікатів. Заключне слово 

 

Регламент: 

- доповіді – до 15 хв.; 

- повідомлення – до 5 хв.; 

- обговорення – до 10 хв. 

  

ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
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10:40 – 12:00 
 

Швабій Костянтин 

Іванович  

Директор Навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної 

справи Університету Державної фіскальної служби 

України, д-р. екон. наук, професор  

РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ СЛІДЧИМ 

УПРАВЛІННЯМ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ГУ ДФС У 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Буць Олег 

Омелянович 

Начальник слідчого управління фінансових 

розслідувань Головного управління Державної 

фіскальної служби у Тернопільській області 

АНАЛІТИЧНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

 

Луцик Анатолій 

Ігорович 

 

Завідувач кафедри податків та фіскальної політики 

Тернопільського національного економічного 

університету, канд. екон. наук, доцент  

ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В 

КОНТЕКСТІ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

 

 

12:00 – 12:20 
  

КАВА-БРЕЙК 

Представлення доповідей, повідомлень та їх обговорення 
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12:20 – 13:45 

Ніпіаліді  

Ольга  

Юріївна 

Доцент кафедри економічної безпеки та фінансових 

розслідувань Тернопільського національного 

економічного університету, канд. екон. наук, доцент 

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ 

РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ 

Васильчишин 

Олександра 

Богданівна 

Докторант кафедри податків та фіскальної політики 

Тернопільського національного економічного 

університету, канд. екон. наук, доцент 

ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТ НА МОНЕТАРНУ ПОЛІТИКУ ТА 

ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

Баранецька 

Ольга 

Вікторівна 

Доцент кафедри економічної безпеки та фінансових 

розслідувань Тернопільського національного 

економічного університету, канд. екон. наук 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСБАЛАНСІВ 

 

 

 

13:45 – 14:00 
  

Підведення підсумків круглого столу 

Продовження представлення доповідей, повідомлень та їх 

обговорення 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Утвердження основних європейських цінностей – верховенства 

права, демократичних процедур прийняття рішень, свободи та 

поваги до особистості, рівності та справедливості – у державній 

фіскальній політиці стане найкращою протидією зовнішніх 

гібридних загроз у стратегічній перспективі та зміцнить рівень 

фіскальної безпеки України. 

 

(За матеріалами Національного інституту  

стратегічних досліджень) 

  КОНТАКТИ:  +38 067 354 18 35; 

    +38 099 283 51 98. 


