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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, 
заслужений діяч науки і техніки України  

 

 

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 

 

10 квітня 2019 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  

 

11 квітня 2019 року 

 

10:00–12:00 – пленарне засідання. Закриття конференції (ауд. А-217) 

 

 

Графік засідання секцій 

 

№ 

пор. 
Секція 

Початок 

засідання 
Аудиторія 

1 Фінансова політика економічного зростання 14:00 А-215 

2 Бюджетно-податкова політика соціально-

економічного розвитку країни 

14:00 А-217 

3 Ринок фінансово-кредитних послуг 14:00 А-212 

4 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 

 

10 квітня 2019 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. Державний фінансовий контроль та аудит в  умовах трансформації 

економіки 

Гаврилова Лідія Володимирівна 

Голова Державної аудиторської служби України (м. Київ) 

 

2. Фінансова політика економічного зростання 

Ящук Валентина Віталіївна 

директор департаменту з питань фінансового та економічного розвитку 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, кандидат економічних наук, 

заслужений економіст України (м. Київ) 

 

3. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку країни 

Чугунов Ігор Якович 

завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України (м. Київ) 

 

4. Інституційна трансформація фінансових систем 

Волосович Світлана Василівна 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

 

5. Фінансове забезпечення суспільного розвитку  

Козарезенко Людмила Володимирівна 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

 

10 квітня 2019 р., початок о 14:00, 

ауд. А-215 

 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА  

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 

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. Напрями державної фінансової політики 

Селіверстова Людмила Сергіївна 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

 

   2. Фінансово-бюджетна політика економічного розвитку країни 

Пасічник Володимир Андрійович 

начальник управління з питань бюджетно-податкової та митної політики 

Секретаріату Кабінету Міністрів України (м. Київ) 

 

   3. Фіскальний потенціал податкових надходжень місцевих бюджетів 

Канєва Тетяна Володимирівна 

декан факультету фінансів та банківської справи, кандидат економічних 

наук, доцент (м. Київ); 

Рубан Максим Олександрович  

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

  4. Фінансова політика в країнах із трансформаційною економікою 

Маркуц Юлія Ігорівна  

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 
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5. Пріоритети координації бюджетно-податкової та монетарної 

політики 

Пасічний Микола Дмитрович 

докторант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

 

    6. Звітність установ державного сектора 

Шевченко Світлана Олексіївна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

7. Аудит діяльності органів казначейства 

Микитюк Ігор Сергійович 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

 

8. Розвиток фінансової системи  Китайської народної республіки 

Петрова Тетяна Сергіївна 

асистент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

9. Імперативи трансформації державного фінансового контролю 

Баранюк Юрій Романович 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

10. Державне фінансове регулювання в умовах трансформації 

економіки 

Мостицька Наталія Андріївна 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
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СЕКЦІЯ 2 

  

10 квітня 2019 р., початок о 14:00,  

ауд. А-217 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 

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, доцент 

 

Доповіді: 
 

1. Середньострокове бюджетне планування 

Єрмошенко Анастасія Миколаївна  

професор, доктор економічних наук (м. Київ); 

Єрмошенко Лариса Вадимівна  

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету,  кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

2. Інституційні засади розвитку податкової системи України 

Макогон Валентина Дмитрівна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник (м. Київ) 

 

3. Бюджетна політика в умовах трансформації економіки 

Крикун Тетяна Іванівна 

заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

4. Фіскальна політика як інструмент економічного зростання  
Адаменко Ірина Петрівна 

старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету, кандидат економічних наук, старший дослідник (м. Київ) 
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5. Бюджетна політика на місцевому рівні як основа соціально-

економічного розвитку території 

Качула Світлана Валентинівна 

доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів 

Університету митної справи та фінансів, кандидат економічних наук                  

(м. Дніпро) 

 

6. Теоретико-методологічні засади бюджетного планування 

Коровій Валерій Вікторович 

докторант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

    7. Бюджетна політика країни у системі державного регулювання 

економіки 

Лисяк Любов Валентинівна 

професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів 

Університету митної справи та фінансів, доктор економічних наук                  

(м. Дніпро) 

 

 8. Бюджетна децентралізація в Україні: проблеми та перспективи 

Легкоступ Ігор Іванович 

асистент кафедри фінансів і кредиту Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, кандидат економічних наук 

(м. Чернівці) 

 

9. Методологічні підходи до розвитку системи податкового 

регулювання 

Нікітішин Андрій Олександрович 

докторант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

 

10. Бюджетні видатки у регулюванні соціально-економічного 

розвитку країни 

Радіонов Юрій Денисович 

начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, 

моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю 

Рахункової палати України, кандидат економічних наук (м. Київ) 
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11. Розвиток системи  управління бюджетними ресурсами 

Самошкіна Ольга Анатоліївна 

старший науковий співробітник Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

12. Бюджетна безпека у системі соціально-економічного розвитку 

держави 

Собчук Сергій Ігорович 

старший викладач кафедри фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук 

(м. Київ) 

 

13. Податкова автономія органів місцевого самоврядування: 

зарубіжний досвід  

Демиденко Владислав Ігорович 

молодший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету (м. Київ) 

 

14. Формування видатків бюджету у системі економічного розвитку 

країни 

Гребеник Ксенія Володимирівна 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

15. Особливості формування видатків місцевих бюджетів 

Дрепін Антон Вікторович 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

16. Формування та реалізація бюджетної політики у країнах з 

розвинутою економікою 

Кухарська Галина Зіновіївна 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

17. Позики іноземних країн у структурі зовнішнього державного 

боргу України 

Панченко Вікторія В’ячеславівна 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
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18. Формування бюджету в зарубіжних країнах 

Ходаковський Вадим Володимирович 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

19. Роль податку на додану вартість у системі доходів бюджету 

Сироветник Олексій Сергійович 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

20. Бюджетне регулювання економічного розвитку країни 

Чугунов Валерій Ігорович 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

21. Бюджетна система як інструмент економічного зростання 

Шаповал Марина Сергіївна 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
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СЕКЦІЯ 3 

 

10 квітня 2019 р., початок о 14:00,  

ауд. А-212 

 

РИНОК ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ 

 

Керівники секції: 

ВОЛОСОВИЧ С.В., 

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. Досягнення банком успіху в корпоративному сегменті 

Шульга Наталія Петрівна 

завідувач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, 

професор (м. Київ) 

 

2. Кредитні ризики у системі фінансового регулювання 

Щетиніна Олена Костянтинівна  

завідувач кафедри вищої та прикладної математики Київського 

національного торговельно-економічного університету, доктор фізико-

математичних наук, професор (м. Київ);  

Котляр Валерій Юрійович 

доцент кафедри вищої та прикладної математики Київського 

національного торговельно-економічного університету, кандидат фізико-

математичних наук (м. Київ) 

 

3. Дизайн ринку фінансових послуг в Україні 

Аванесова Ірина Анатоліївна 

доцент кафедри банківської справи  Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
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4. Система фінансового нагляду Японії 

Гербич Людмила Анатоліївна 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 

 

5. Основні проблеми фондового ринку України  

Жураховська Людмила Валентинівна 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних  

наук (м. Київ) 

 

6. Основні тренди страхового ринку України 

Ротова Тетяна Анатоліївна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

 

7. Математичні методи та моделі розрахунків параметрів 

фінансових угод 

Ружицький Ігор Сергійович 

старший викладач Київського національного торговельно-економічного 

університету, кандидат фізико-математичних наук (м. Київ) 

 

8. Методологічні основи управління кредитною діяльністю банку 

Сидоренко Віктор Анатолійович 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 

доцент (м. Київ) 

 

9. Державне регулювання  ліквідністю банків України 

Гордієнко Тетяна Миколаївна 

доцент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  

(м. Київ) 
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10. Використання ботів у обслуговуванні клієнтів банками 

Нетребчук Лариса Олександрівна 

старший викладач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

11. Інноваційні напрями розвитку банківського бізнесу в Україні 

Сундук Тетяна Федорівна 

асистент кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

12. Стрес-тестування кредитного ризику банків України 

Белянко Лідія Леонідівна 

аспірант кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

13. Напрями посилення прозорості діяльності страхових компаній 

Біла Дарина Валеріївна 

здобувач кафедри банківської справи Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 

14. Фінансування інвестиційної діяльності підприємства  

Злотенко Олександр Борисович 

аспірант Хмельницького національного університету (м. Хмельницький) 

 

15. Страхування майна в умовах економічних перетворень 

Наливайко Дмитро Валентинович 

здобувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 

 

16. Управління фінансовими інструментами ринку фінансових 

послуг  

Смирнова Олеся Валеріївна 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету (м. Київ) 
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СЕКЦІЯ 4 
 

10 квітня 2019 р., початок о 14:00,  

ауд. А-219 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

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. Середньострокові пріоритети бюджетної політики України 

Тарасюк Михайло Вікторович 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

 

2. Фінансові можливості  сучасного пенсійного  забезпечення 

Баранник Лілія Борисівна 

завідувач кафедри оподаткування та соціального забезпечення 

Університету митної справи та фінансів, доктор економічних наук, 

професор (м. Дніпро) 

 

3. Основні напрями розвитку поведінкових фінансів 

Бондаренко Олена Сергіївна 

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-

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

 

4. Фінансове забезпечення пенсійного страхування в Україні 

Савченко Наталія Григорівна  

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

5. Пенсiйнi системи в зарубiжних країнах 

Кукурудз Оксана Михайлівна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 
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6. Концептуальні підходи до визначення сутності соціального 

захисту як фінансових відносин 

Насібова Ольга Вікторівна 

доцент кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат економічних наук (м. Харків) 

 

7. Міжнародний досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я 

Прус Наталія Володимирівна 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ) 

 

8. Забезпечення економічної стійкості як тренд суспільного 

розвитку України 

Рязанцева Валентина Василівна 

доцент Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент (м. Київ) 

 

9. Фінансове забезпечення соціальної політики країн 

Європейського Союзу 

Гусаревич Наталія Володимирівна 

старший викладач кафедри фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук 

(м. Київ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ЦПНМВ КНТЕУ. Зам. ______ 


