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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

 

Мазаракі А.А. – голова оргкомітету, ректор Київського національного 

торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, 

професор, академік Національної академії педагогічних наук України, 

заслужений діяч науки і техніки України 

Притульська Н.В. – заступник голови оргкомітету, перший 

проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного 

торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор 

 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Мельниченко С.В.  проректор з наукової роботи Київського 

національного торговельно-економічного університету, доктор 

економічних наук, професор 

Канєва Т.В. – декан факультету фінансів та банківської справи 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук, доцент 

Чугунов І.Я. – завідувач кафедри фінансів Київського 

національного торговельно-економічного університету, доктор 

економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 

Ружицький І.С. - заступник декана факультету фінансів та 

банківської справи Київського національного торговельно-економічного 

університету, кандидат фізико-математичних наук, ст. викладач кафедри 

вищої та прикладної математики 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

12 квітня 2017 року   

 

09:00–10:00– реєстрація учасників конференції 

10:00–13:00 – відкриття конференції. Пленарне засідання (ауд. Б-207) 

13:00–14:00 – перерва  

14:00–18:00 – секційні засідання  

 

13 квітня 2017 року 

 

10:00–12:00 – пленарне засідання. Закриття конференції (ауд. Б-207) 

 

 

Графік засідання секцій 

 

№ 

пор. 
Секція 

Початок 

засідання 
Аудиторія 

1 Фінансова політика в системі 

державного регулювання 

14:00 А-221 

2 Бюджетно-податкова політика 

соціально-економічного розвитку 

України 

14:00 А-217 

3 Облік та фінансовий контроль у 

державному секторі економіки 

14:00 А-215 

4 Розвиток ринку фінансових послуг 14:00 А-205 

5 Фінансове забезпечення суспільного 

розвитку 

14:00 А-219 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв 

Доповідь на засіданні секцій – до 15 хв 

Виступ в обговоренні – до 10 хв 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

12 квітня 2017 р., початок о 10:00 

ауд. Б-207 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Голова оргкомітету, ректор Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік 

Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і 

техніки України МАЗАРАКІ А. А.  

 

ДОПОВІДІ 

 

1. Інституційні засади розвитку системи державного фінансового 

контролю в Україні 

Гаврилова Лідія Володимирівна 

Голова Державної аудиторської служби України (м. Київ) 

 

 

2. Фінансова політика в умовах трансформації економіки 

Ящук Валентина Віталіївна 

директор Департаменту з питань фінансової політики Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, кандидат економічних наук, заслужений 

економіст України (м. Київ) 

 

 

3. Бюджетна стратегія суспільного розвитку  

Чугунов Ігор Якович 

завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України (м. Київ) 

 

 

4. Напрями розвитку фінансового ринку України 

Селіверстова Людмила Сергіївна 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор (м. Київ) 

 

 

5. Інновації у системі державних фінансів 

Волосович Світлана Василівна 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор (м. Київ) 
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СЕКЦІЯ 1 

 

12 квітня 2017 р., початок о 14:00, 

ауд. А-221 

 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Керівники секції: 

ТАРАСЮК М.В., 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор 

БЕЛІНСЬКА Г.В.,  

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук 
 

Доповіді: 

 

1. Фінансові інновації в сфері публічних фінансів в Україні 

Демиденко Людмила Миколаївна 

доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

2. Фінансові питання функціонування господарського комплексу 

України 

Барановська Вікторія Григорівна 

доцент кафедри фінансового аудиту Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 

доцент, (м. Київ) 

 

3. Вплив траншів Міжнародного валютного фонду на економіку 

України 

Шелест Олексій Леонідович 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів 

Харківського торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету, кандидат 

економічних наук, доцент (м. Харків) 

 

4. Державне управління інноваційним розвитком України 

Кульпінська Лідія Кирилівна 

доцент Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук (м. Київ) 
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5. Розвиток громади як перспектива фінансової самодостатності 

регіону 

Косаревич Назар Богданович 

начальник відділу з питань бюджету та обласних програм,  

Івано-Франківська обласна рада, кандидат економічних наук  

(м. Івано-Франківськ), 

 

6. Фінансово-інституціональні аспекти орендних відносин на 

земельному ринку 

Непиталюк Антон Васильович 

викладач кафедри фундаментально-економічних дисциплін Вінницького 

кооперативного інституту (м. Вінниця) 

 

7. Роль фінансової політики в економічному розвитку України 

Голованова Олена Миколаївна  

викладач кафедри економіки Харківського торговельно-економічного 

коледжу Київського національного торговельно-економічного 

університету (м. Харків) 

Постольна Наталія Олександрівна 

викладач кафедри економіки Харківського торговельно-економічного 

коледжу Київського національного торговельно-економічного 

університету (м. Харків) 

 

8. Фінансова децентралізація в сучасних умовах 

Легкоступ Ігор Іванович  

асистент кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, кандидат економічних наук  

(м. Чернівці) 

 

9. Пріоритети фінансової політики в умовах трансформаційних 

перетворень 

Петрова Тетяна Сергіївна 

асистент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

10. Середньострокові пріоритети фінансової політики 

Скрипка Олександр Миколайович 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
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11. Зарубіжний досвід державного бюджетування 

Бобух Сергій Олександрович  

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) 
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СЕКЦІЯ 2 

  

12 квітня 2017 р., початок о 14:00,  

ауд. А-217 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Керівники секції: 

ЧУГУНОВ І.Я., 

завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України 

САВЧЕНКО Н.Г., 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук 

  

 

Доповіді: 

 

1. Державна фінансова політика в умовах трансформації 

економіки 

Пасічник Володимир Андрійович 

начальник управління з питань бюджетно-податкової та митної політики 

Секретаріату Кабінету Міністрів України (м. Київ) 

 

2. Напрями зміцнення місцевих бюджетів в Україні в умовах 

децентралізації 

Лисяк Любов Валентинівна 

завідувач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів, 

доктор економічних наук, професор (м. Дніпро) 

Задорожна Віра Володимирівна 

викладач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів  

(м. Дніпро) 

 

3. Впровадження фінансових механізмів розвитку освітнього 

потенціалу України 

Вашека Галина Володимирівна 

завідувач сектору економічних проблем законотворення Інституту 

законодавства Верховної Ради України (м. Київ) 
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4. Бюджетна політика економічного розвитку країни 

Крикун Тетяна Іванівна 

заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

5. Резерви зростання доходів державного бюджету 

Тарасюк Михайло Вікторович 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор (м. Київ) 

 

6. Місцеві бюджети  у системі економічного розвитку 

Чугунов Олексій Ігорович 

заступник начальника відділу державного фінансового аудиту в галузі 

транспортно-промислового комплексу Державної аудиторської служби 

України (м. Київ) 

   

7. Середньострокове бюджетне планування в Україні 

Єрмошенко Анастасія Миколаївна 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор (м. Київ) 

Єрмошенко Лариса Вадимівна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук, доцент(м. Київ) 

 

8. Єдиний соціальний внесок та його фіскальна значимість 

Баранник Лілія Борисівна  

завідувач кафедри оподаткування та соціального забезпечення 

Університету митної справи та фінансів, доктор економічних наук, 

професор (м. Дніпро) 

 

9. Досвід країн Європейського Союзу щодо застосування акцизного 

податку 

Пасічний Микола Дмитрович  

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

10. Формування доходів бюджету 

Руденко Ірина Володимирівна  

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 
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11. Перспективне бюджетне планування як інструмент 

забезпечення економічного зростання 

Адаменко Ірина Петрівна  

старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

12. Розвиток системи перспективного прогнозування та 

планування видатків бюджету в Україні  

Самошкіна Ольга Анатоліївна  

старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету (м. Київ) 

 

13. Планування видатків бюджету у реалізації соціальної політики 

Качула Світлана Валентинівна  

доцент кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів, 

кандидат економічних наук (м. Дніпро) 

 

14. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі 

Гнидюк Інна Вікторівна 

доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету, кандидат економічних наук, доцент (м. Вінниця) 

Гатаулліна Ельміра Іреківна 

старший викладач кафедри фінансів Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Вінниця), 

 

15. Інституційні аспекти аналізу ефективності оподаткування в 

економіці України  

Крючкова Наталія Михайлівна  

доцент кафедри Економічної теорії та історії економічної думки 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат 

економічних наук, доцент (м. Одеса) 

 

16. Бюджетна стратегія економічного зростання 

Макогон Валентина Дмитрівна 

докторант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 
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17. Особливості управління ресурсами місцевих бюджетів 

Маркуц Юлія Ігорівна 

старший викладач кафедри фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
 

18. Зарубіжний досвід розвитку системи екологічного 

оподаткування 

Нікітішин Андрій Олександрович  

доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету, кандидат економічних наук, доцент (м. Вінниця) 

Романовська Юлія Анатоліївна 

доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету, кандидат економічних наук, доцент (м. Вінниця) 
 

19. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування 

Далєвська Тетяна Анатоліївна 

старший викладач кафедри фінансів Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Вінниця) 
 

20. Зарубіжний досвід застосування системи оподаткування  

Озерчук Оксана Вікторівна  

старший викладач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
 

21. Управління державним боргом в умовах економічних 

перетворень 

Гусаревич Наталія Володимирівна  

асистент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
 

22. Бюджетне регулювання економічного зростання 

Гребеник Ксенія Володимирівна  

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
 

23. Податковий контроль трансфертного ціноутворення 

Карпенко Інна Вікторівна  

аспірант кафедри обліку та оподаткування Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 
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24. Структура джерел фінансування інноваційних проектів і 

програм в бюджетній сфері 

Куліченко Вероніка Олегівна  

аспірант кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів  

(м. Дніпро) 
 

25. Система формування доходів місцевих бюджетів 

Рубан Максим Олександрович 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
 

26. Пріоритети фіскальної політики України  

Рускіна Олександра Володимирівна  

аспірант кафедри фінансів Національного університету «Києво-

Могилянська Академія» (м. Київ) 
 

27. Бюджетна політика у соціально-економічному розвитку 

держави  

Дяченко Катерина Сергіївна  

здобувач кафедри економіки підприємства міського господарства 

Харківського національного університету міського господарства              

ім. О.М. Бекетова (м. Харків) 
 

28. Доходи державного бюджету в системі фінансового 

регулювання 

Сироветник Олексій Сергійович  

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету(м. Київ), 
 

29. Доходи бюджету як складова бюджетного регулювання 

Собчук Сергій Ігорович  

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
 

30. Бюджетна політика як інструмент забезпечення суспільного 

розвитку 

Степанова Ганна Михайлівна  

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
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СЕКЦІЯ 3 

 

12 квітня 2017 р., початок о 14:00,  

ауд. А-215 
 

ОБЛІК ТА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

Керівники секції: 

КАНЄВА Т.В., 

декан факультету фінансів та банківської справи, доцент кафедри фінансів 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук, доцент 

ШЕВЧЕНКО С.О., 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук, доцент 

 

Доповіді: 

 

1. Доходи установ державного сектору економіки 

Канєва Тетяна Володимирівна 

декан факультету фінансів і банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, доцент кафедри фінансів, 

кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

2. Взаємовідносини держави та професійних організацій в 

трансформаційних процесах національного аудиту  

Назарова Каріна Олександрівна  

завідувач кафедри фінансового аудиту Київського національного 

торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, доцент 

(м. Київ) 
 

3. Перспективи реформування бухгалтерського обліку в державному 

секторі економіки 

Шевченко Світлана Олексіївна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 
 

4. Фінансова статистика як складова інформаційно-аналітичного 

забезпечення фінансової політики  

Головач Наталія Анатоліївна  

доцент кафедри статистики та економетрії, Київський національний 

торговельно-економічний університет, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
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5. Фінансовий контроль інноваційних проектів   

Катрич Оксана Володимирівна 

доцент кафедри фінансового аудиту Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

Пилипчук Наталія Миколаївна 

асистент кафедри фінансового аудиту Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 

 

6. Особливості здійснення комплаєнс-аудиту  

Комірна Ольга Володимирівна  

доцент кафедри фінансового аудиту Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

7. Аудит інноваційної діяльності підприємства   

Міняйло Олександр Іванович  

доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 

національного торговельно-економічного університету, кандидат 

економічних наук (м. Київ) 

Міняйло Вікторія Петрівна 

старший викладач кафедри фінансового аудиту Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
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СЕКЦІЯ 4 

 

12 квітня 2017 р., початок о 14:00,  

ауд. А-205 

 

РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

Керівники секції: 

СЕЛІВЕРСТОВА Л.С., 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор  

РОТОВА Т.А., 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук, доцент 

 

Доповіді: 

 

1. Методичні засади оцінювання ефективності регулювання 

фінансового ринку   

Шульга Наталія Петрівна 

завідувач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, 

професор (м. Київ) 

 

2. Саморегулювання на ринку цінних паперів 

Белінська Ганна Василівна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, старший науковий співробітник, кандидат 

економічних наук (м. Київ) 

 

3. Моделі управління власним капіталом банку 

Сидоренко Віктор Анатолійович 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 

 

4. Роль інвестиційних банків у банківській системі Сполучених 

Штатів Америки 

Гербич Людмила Анатоліївна 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
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5. Оцінка результативності управління ризиками банку 

Гордієнко Тетяна Миколаївна 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 

 

6. Формування системи гарантування вкладів фізичних осіб 

Недеря Людмила Володимирівна 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 

 

7. Удосконалення фінансової звітності банків  

Плісак Тетяна Олександрівна 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 

 

8. Державне регулювання страхового ринку в сучасних умовах  

Ротова Тетяна Анатоліївна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

9. Сільськогосподарське страхування в Україні 

Кукурудз Оксана Михайлівна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

10. Інституційні засади ділової репутації банку  

Маслова Наталя Олександрівна 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 

 

11. Фонди прямого інвестування на ринку фінансових послуг 

України 

Демченко Оксана Петрівна 

доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету, кандидат економічних наук (м. Вінниця) 
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Філіпова Наталія Володимирівна 

доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій 

Чернігівського національного технологічного університету, кандидат 

економічних наук (м. Чернігів) 

 

12. Розкриття інформації на фондовому ринку України 

Жураховська Людмила Валентинівна 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук,  

(м. Київ) 

 

13. Прогнозування цін на фінансових ринках 

Котляр Валерій Юрійович 

доцент кафедри вищої та прикладної математики Київського 

національного торговельно-економічного університету, кандидат фізико-

математичних наук (м. Київ) 

 

14. Проблеми діяльності інститутів спільного інвестування в 

Україні  

Тімошенко Наталія Миколаївна 

викладач фінансово-економічних дисциплін, голова циклової комісії 

фінансово-економічних та облікових дисциплін Вінницького торговельно-

економічного коледжу Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Вінниця) 

Волинець Оксана Олександрівна 

заступник директора з наукової роботи Вінницького торговельно-

економічного коледжу Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Вінниця),  

 

15. Перспективи онлайн-страхування в Україні 

Зайчук Світлана Валентинівна 

старший викладач кафедри фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 

 

16. Розробка стратегії управління послугами факторингу на 

фінансовому ринку України 

Колодізєва Світлана Олегівна 

старший викладач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
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17. Реструктуризація кредитної заборгованості юридичних осіб 

Нетребчук Лариса Олександрівна  

старший викладач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

18. Моделювання витрат банків України  

Антонюк Олександр Андрійович 

старший викладач кафедри статистики та економетрії Київського 

національного торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

19. Ідентифікація операційних ризиків розрахунку з платіжними 

картками 

Степаник Альона Олександрівна 

cтарший викладач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

20. Вітчизняний ринок послуг торгівлі фінансовими 

інструментами 

Зінченко Федір Анатолійович 

старший викладач кафедри міжнародних фінансів Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана  

(м. Київ) 

 

21. Системний підхід в управлінні фінансовими ресурсами 

страхових компаній 

Гуминська Марина Володимирівна  

старший викладач кафедри фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

22. Формування регіональної мережі банку  

Сундук Тетяна Федорівна 

викладач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

23. Форми державної підтримки проблемних банків 

Еркес Олена Євгенівна 

старший викладач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
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24. Трансформація ринку фінансових послуг 

Котенко Уляна Михайлівна 

старший викладач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

25. Розвиток ринку автотранспортного страхування 

Салайчук Олександр Миколайович  

начальник департаменту міжнародного страхування Моторного 

(транспортного) страхового бюро України (м. Київ) 

 

26. Визначення національних системно значимих страхових 

компаній 

Біла Дарина Валеріївна 

аспірант кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ)  

 

27. Рефінансування системно важливих банків 

Бура Віталіна Ігорівна 

аспірант кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

28. Бінарні опціони у системі фінансових інструментів  

Смирнова Олеся Валеріївна 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

29. Розвиток страхування майна в Україні   

Наливайко Дмитро Валентинович 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

30. Стрес-тестування кредитного ризику банків 

Анісімова Лідія Леонідівна 

аспірант кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 
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                                                  СЕКЦІЯ 5 

 

12 квітня 2017 р., початок о 14:00,  

ауд. А-219 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Керівники секції: 

КОЗАРЕЗЕНКО Л.В., 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, доцент 

ВАСИЛЕНКО А.В., 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук, доцент 

 

 

Доповіді: 
 

1. Фінансове забезпечення програм людського розвитку 

Козарезенко Людмила Володимирівна 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук (м. Київ) 

 

2. Вплив логістизації економіки на розвиток підходів до управління 

фінансами підприємств 

Бондаренко Олена Сергіївна 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

3. Інвестиційний клімат як фактор економічного зростання України 

Василенко Антоніна Василівна  
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

4. Ризики в управлінні оборотними активами підприємства торгівлі 

Гуляєва Наталія Миколаївна 

професор кафедри економіки і фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
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Камінський Сергій Іванович 

старший викладач кафедри економіки і фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
 

5. Зовнішня складова в фінансуванні розвитку національної 

економіки 

Кучер Галина Вікторівна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

6. Страховий захист для малозабезпеченого населення України 
Кощеєв Олександр Олександрович 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

7. Бюджетне регулювання як умова економічного розвитку країни 
Микитюк Ігор Сергійович 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

8. Фінансове забезпечення соціальних пільг 

Насібова Ольга Вікторівна 

доцент кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук (м. Харків) 
 

9. Стан фінансування освіти в Україні 
Палагута Катерина Олексіївна 
доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних систем Київського 
національного торговельно-економічного університету, кандидат 
економічних наук (м. Київ) 
 

10. Фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я 

Прус Наталія Володимирівна 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 
 

11. Мінімізація бюджетних ризиків як шлях ефективного управління 

бюджетними коштами 
Рязанцева Валентина Василівна 
доцент кафедри статистики та економетрії Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат фізико-математичних 
наук (м. Київ) 
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12. Фінансове забезпечення системи соціальних послуг 

Савченко Наталія Григорівна  

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

13. Залучення інвестицій як складова фінансового забезпечення 

розвитку підприємства    

Лаптєва Вікторія Василівна  

старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

14. Програми фінансової підтримки суб’єктів малого бізнесу 
Бондарчук Марина Юріївна  
старший викладач кафедри торговельного підприємництва та логістики 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

15. Фінансове забезпечення соціальних програм в Україні 

Зюзін Віталій Олегович 

аспірант кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів  

(м. Дніпро) 

 

16. Напрями фінансової та регуляторної політики у культурній сфері 

України 

Бойчук Анастасія Юріївна 

аспірант Національного університету “Києво-Могилянська академія” 

(м. Київ) 

 

17. Видатки бюджету на освіту у забезпеченні соціального розвитку 

країни 
Кладченко Марія Володимирівна 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ) 
 

18. Фінансове забезпечення світової енергетики 

Захаров Всеволод Станіславович 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
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19. Стратегічні пріоритети реалізації інноваційної політики України 
Малярчук Олексій Васильович 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ) 
 

20. Фінансова політика як інструмент економічного розвитку країни 
Мостицька Наталія Андріївна 
здобувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ) 
 

21. Фінансова складова глобального партнерства для досягнення 

цілей економічного розвитку 

Мар’янович Марина Едуардівна 

аспірант кафедри фінансів Національного університету «Києво-

Могилянська академія» (м. Київ) 

 

22. Перспективні джерела фінансового забезпечення економічних 

кластерів в Україні 

Пирогов Данило Андрійович 

аспірант кафедри фінансів Національного університету «Києво-

Могилянська академія» (м. Київ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ЦПНМВ КНТЕУ. Зам. ______ 


