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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» 

 
Мазаракі А.А. – голова оргкомітету, ректор Київського націо-

нального 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 націо-
нального 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, старший викладач 
кафедри вищої та прикладної математики. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
13 квітня 2016 р. 
 
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  
 
14 квітня 2016 р. 
 
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 Актуальні питання обліку та 
фінансового контролю в державному 
секторі економіки 

14:00 А-215 

4 Сучасні тенденції розвитку ринку 
фінансових послуг 

14:00 А-205 

5 Фінансове забезпечення суспільного 
розвитку 

14:00 А-219 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Доповідь на пленарному засіданні – до 30 хв 

Доповідь на засіданні секцій – до 15 хв 
Виступ в обговоренні – до 10 хв 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

13 квітня 2016 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. Напрями розвитку державного фінансового контролю в Україні 
Гаврилова Лідія Володимирівна, 

голова Державної аудиторської служби України (м. Київ). 
 
2. Формування місцевих бюджетів у системі фінансово-економічного 
регулювання 
Мельник Сергій Іванович, 

заступник голови комітету з питань бюджету Верховної Ради України, 
заслужений економіст України (м. Київ). 
 
3. Фінансова політика в умовах економічних перетворень 

Ящук Валентина Віталіївна, 
директор Департаменту з питань фінансової політики Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, кандидат економічних наук, заслужений 
економіст України (м. Київ). 

 
4. 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). 

 
5. Євроінтеграційні вектори розвитку фінансової системи України 

Волосович Світлана Василівна, 
професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, доктор економічних наук, професор (м. Київ). 

 
6. Фінансове регулювання у системі економічного розвитку 

Пасічний Микола Дмитрович, 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ). 
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СЕКЦІЯ 1 
 

13 квітня 2016 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. Інновації як джерело фінансової стабільності  

Белінська Ганна Василівна, 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент  
(м. Київ). 
 
2. Інвестиційна складова фінансової безпеки 

Барановська Вікторія Григорівна, 
доцент кафедри фінансового аудиту Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ). 
 
3. Пріоритети державної політики у частині регулювання фінансово-
економічних відносин 

Канцір Ірина Анатоліївна, 
викладач Львівського техніко-економічного коледжу Національного 
університету «Львівська політехніка», кандидат економічних наук  
(м. Львів). 
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4. Роль фінансово-кредитної інфраструктури ринку в реалізації 
фінансової політики України 

Поліванов Володимир Єгорович, 
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
кандидат економічних наук, доцент (м. Київ). 
 
5. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку тери-
торіальних громад 

Микитюк Ігор Сергійович, 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент  
(м. Київ). 
 
6. Фінансова політика захисту сім’ї та її вплив на соціально-
економічний розвиток країни  

Романенко Ольга Анатоліївна, 
доцент кафедри фінансового аудиту Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ). 
 

7. Фінансові важелі забезпечення інноваційного розвитку регіонів 
України 

Брітченко Ігор (Britchenko Igor),  
Professor of Economics College of Social and Computer Sciences Nowy 
Sacz Graduate School of Business National, Louis University, Dr. 
(м. Новий Сонч, Польща); 

Бєлякова Оксана Володимирівна,  
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри готельно-
ресторанного бізнесу Київського національного університету культури  
і мистецтв (м. Київ). 
 
8. Розвиток електронних публічних закупівель в Україні 

Міняйло Олександр Іванович,  
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 
національного торговельно-економічного університету, кандидат 
економічних наук (м. Київ); 

Міняйло Вікторія Петрівна, 
старш. викладач кафедри фінансового аудиту Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  
(м. Київ). 
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9. Напрями інноваційно-інвестиційного розвитку державного 
сектору економіки 
Макогон Іван Іванович, 

головний економіст-фінансист відділу прогнозування акцизного 
податку, митних та інших платежів управління прогнозування доходів 
Департаменту податкової, митної політики та методології бухгал-
терського обліку Міністерства фінансів України (м. Київ). 
 
10. Фінансово-інвестиційна політика в галузі туризму 

Хлопяк Сергій Васильович, 
старший викладач кафедри туризму та рекреації Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук 
(м. Київ). 
 
11. Фінансова складова формування інноваційної культури країни  

Малярчук Олексій Васильович, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
12. Фінансова система України в умовах євроінтеграції 

Лизогуб Максим Михайлович, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
13. Інституційна модернізація фінансової системи 

Петрова Тетяна Сергіївна, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
14. Пріоритети фінансової політики держави 

Безгуба Маргарита Олександрівна, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
15. Пріоритети державної фінансової політики 

Гатаулліна Ельміра Іреківна, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
16. Фінансова політика в умовах трансформації економіки 

Скрипка Олександр Миколайович, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
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СЕКЦІЯ 2 
  

13 квітня 2016 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. Основні засади бюджетної децентралізації в Україні 

Тарасюк Михайло Вікторович, 
професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, доктор економічних наук, професор 
(м. Київ). 
 
2. Бюджетна політика як інструмент регулювання економіки 

Пасічник Володимир Андрійович, 
завідувач відділу бюджетно-податкової політики Секретаріату 
Кабінету Міністрів України (м. Київ). 
 
3. Механізм оподаткування програм енергозбереження міжнародних 
фінансових організацій  

Колосова Вікторія Павлівна, 
директор Департаменту співробітництва з міжнародними організа-
ціями Міністерства фінансів України, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ). 
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4. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування  
Корень Олександр Васильович, 

заступник директора Департаменту фінансів Київської міської державної 
адміністрації (м. Київ). 
 

5. Бюджетний механізм забезпечення функціонування системи 
соціального захисту населення 

Крикун Тетяна Іванівна, 
заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту 
Київського національного торгово-економічного університету, кандидат 
економічних наук (м. Київ). 
 
6. Пріоритетні завдання бюджетної політики щодо зміцнення 
фінансової основи місцевого самоврядування 

Адаменко Ірина Петрівна,  
старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового 
інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету, кандидат економічних наук (м. Київ). 
 
7. Доходи місцевих бюджетів як фінансова основа місцевого 
самоврядування 

Кукурудз Оксана Михайлівна, 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент  
(м. Київ). 
 
8. Формування видатків місцевих бюджетів як складова соціально-
економічного розвитку територій  

Чугунов Олексій Ігорович,  
заступник начальника відділу фінансового контролю паливно-
енергетичного комплексу Державної фінансової інспекції України  
(м. Київ). 
 
9. Електронне адміністрування акцизного податку 

Шевченко Світлана Олексіївна, 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент  
(м. Київ). 
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10. Планування надходжень податку на прибуток підприємств 
Гнидюк Інна Вікторівна, 

доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного 
інституту Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету, кандидат економічних наук (м. Вінниця). 
 
11. Особливості управління фінансовими результатами споживчого 

товариства 
Гринюк Наталія Андріївна, 

доцент кафедри міжнародної економіки Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук  
(м. Київ). 
 
12. Аналіз виконання бюджету  

Іванченко Ніна Олексіївна, 
доцент кафедри статистики та економетрії Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ). 
 
13. Фінансова складова у сучасній системі соціально-економічного 

розвитку України 
Легкоступ Ігор Іванович, 

асистент кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, кандидат економічних наук  
(м. Чернівці). 
 
14. Формування бюджетної політики в сучасних умовах 

Макогон Валентина Дмитрівна,  
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ). 
 
15. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у системі 

соціально-економічного розвитку України 
Маркуц Юлія Ігорівна, 

старший викладач кафедри фінансів Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук 
(м. Київ). 
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16. Особливості вітчизняної практики планування неподаткових 
надходжень місцевих бюджетів 
Письменний Віталій Валерійович, 

доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Тернопільського національного 
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент  
(м. Тернопіль). 
 
17. Напрями удосконалення управління зовнішнім державним 

боргом України 
Драган Оксана Олександрівна, 

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент (м. Київ). 
 
18. Бюджетна складова економічного розвитку 

Прус Наталія Володимирівна,  
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент (м. Київ) 
 
19. Особливості майнового оподаткування в Україні 

Пелешко Надія Михайлівна,  
старший викладач кафедри фінансів Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 

 
20. Сучасні тенденції оподаткування малого підприємництва  

в Україні 
Апостолюк Олеся Юріївна, 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
21. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування як основа 

економічного розвитку територій 
Далєвська Тетяна Анатолівна, 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
22. Дефіцит бюджету у системі фінансово-економічного регулювання 

Гусаревич Наталія Володимирівна,  
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
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23. Європейська асоціація і нові можливості для розвитку малого 
підприємництва в Україні 
Єфремова Олександра Сергіївна, 

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету  
(м. Вінниця). 
 
24. Податкові джерела формування доходів державного бюджету 

Савчук Олена Олександрівна, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
25. Пріоритетні напрями бюджетної політики економічного 

розвитку 
Собчук Сергій Ігорович, 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ) 
 
26. Податкове регулювання соціально-економічного розвитку 

країни 
Степанова Ганна Михайлівна, 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ) 
 
27. Бюджетне планування у системі економічного розвитку 

Шаповал Станіслав Леонідович,  
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ), 
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СЕКЦІЯ 3 
 

13 квітня 2016 р., початок о 14:00,  
ауд. А-215 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
 
Керівники секції 
 
КАНЄВА Т.В., 

декан факультету фінансів та банківської справи, доцент кафедри 
фінансів Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету, кандидат економічних наук, доцент. 

ШЕВЧЕНКО С.О., 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент. 
 
 

Доповіді 
 
1. Актуальні питання кошторисно-бюджетного фінансування 

Канєва Тетяна Володимирівна, 
декан факультету фінансів та банківської справи, доцент кафедри 
фінансів Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету, кандидат економічних наук, доцент (м. Київ). 
 
2. Суб’єкти суспільного інтересу як об’єкти обов’язкового аудиту  

Назарова Каріна Олександрівна, 
доцент кафедри фінансового аудиту Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних 
наук, доцент (м. Київ). 
 
3. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні  

Катрич Оксана Володимирівна, 
доцент кафедри фінансового аудиту Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних 
наук, доцент (м. Київ); 
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Пилипчук Наталія Миколаївна, 
асистент кафедри фінансового аудиту Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 
 
4. Удосконалення обліку цінних паперів у банках  

Плісак Тетяна Олександрівна, 
доцент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних 
наук, доцент (м. Київ). 
 
5. Фінансове забезпечення заробітної плати працівників бюджетних 
установ 

Думікян Артур Камоєвич, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
6. Бюджетування як засіб планування фінансових ресурсів державних 
вищих навчальних закладів 

Павлушенко Тетяна Олександрівна, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
7. Пріоритетні напрями вдосконалення системи казначейського 
обслуговування бюджетів  

Добруцький Андрій Сергійович,  
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
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СЕКЦІЯ 4 
 

13 квітня 2015 р., початок о 14:00,  
ауд. А-205 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ 

ФІНАНСОВИХ 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. Аналіз стресостійкості страхових компаній 

Єрмошенко Анастасія Миколаївна, 
професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, доктор економічних наук, доцент (м. Київ). 

 
2. Рефінансування банків України: проблеми та шляхи їх вирішення 

Шульга Наталія Петрівна, 
завідувач кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, 
професор (м. Київ). 
 
3. Ідентифікація ризиків у системі управління ефективністю на 
підприємствах торгівлі 

Гуляєва Наталія Миколаївна, 
декан факультету економіки, менеджменту та психології, професор 
кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 
професор (м. Київ); 
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Камінський Сергій Іванович, 
старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
кандидат економічних наук (м. Київ). 
 
4. Резерви підвищення якості фінансових послуг і реінжиніринг 

Коваленко Юлія Михайлівна, 
професор кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної 
служби України, доктор економічних наук, професор (м. Ірпінь). 
 
5. Страховий омбудсмен: світовий досвід та вітчизняні реалії 

Ротова Тетяна Анатоліївна, 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент 
(м. Київ). 
 
6. Інфраструктура саморегулювання міжнародного ринку цінних 
паперів  

Серажим Юліан Віталійович, 
доцент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук 
(м. Київ). 
 
7. Удосконалення державного регулювання діяльності страхових 
посередників в Україні 

Письменна Тетяна Валеріївна, 
доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування 
Тернопільського національного економічного університету, кандидат 
економічних наук (м. Тернопіль). 
 
8. Система гарантування вкладів в Україні та за кордоном 

Недеря Людмила Володимирівна,  
доцент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ). 
 
9. Крос-секторне регулювання ринків фінансових послуг 

Гордієнко Тетяна Миколаївна,  
доцент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук 
(м. Київ). 
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10. Економічна сутність страхового маркетингу 
Тринчук Віктор Вікторович,  

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент  
(м. Київ). 
 
11. Інфляційні індикатори очікувань на фінансовому ринку 

Кульпінська Лідія Кирилівна,  
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук (м. Київ). 
  
12. Ефективність інноваційного розвитку філій банків 

Сидоренко Віктор Анатолійович,  
доцент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ). 
 
13. Підходи до оцінки ризику репутації банку 

Маслова Наталя Олександрівна,  
доцент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ). 
 
14. Аналіз підходів до класифікації банківських ризиків 

Жураховська Людмила Валентинівна,  
доцент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ). 
 
15. Проблеми розвитку банківської системи України у сучасних 

умовах 
Ломачинська Ірина Анатоліївна, 

доцент кафедри економічної історії та історії економічної думки 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат 
економічних наук, доцент (м. Одеса). 
 
16. Фінансова логістика та її застосування в банках 

Сушко Наталія Мар’янівна, 
доцент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 
доцент (м. Київ); 
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Бригінська Леся Георгіївна, 
викладач кафедри банківської справи ПАТ «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом», кандидат еконо-
мічних наук (м. Київ). 
 
17. Оцінка якості портфеля іпотечних кредитів банку 

Гербич Людмила Анатоліївна, 
старший викладач кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук 
(м. Київ). 
 
18. Функціональна структура механізму рефінансування банків 

Мельниченко Оксана Василівна, 
асистент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук 
(м. Київ).  
 
19. Перспективи функціонування платіжного простору України 

Нетребчук Лариса Олександрівна,  
старший викладач кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 
 
20. Використання методів кластерного аналізу для проведення 

бенчмаркінгу банків 
Дубровіна Віра Анатоліївна,  

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Харківського 
торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Харків). 

 
21. Інформаційні технології у страхових організаціях 

Зябченкова Ганна Василівна,  
старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Київського 
національного торговельно-економічного університету (м. Київ). 
 
22. Використання математичних методів в сучасних умовах розвитку 

фінансових послуг 
Ружицький Ігор Сергійович,  

старший викладач кафедри вищої та прикладної математики Київ-
ського національного торговельно-економічного університету, кандидат 
фізико-математичних наук (м. Київ). 
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23. Контролінг як інструмент забезпечення фінансової стійкості 
страхових організацій 
Гуминська Марина Володимирівна,  

старший викладач кафедри фінансів Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 
 
24. Основні етапи становлення та розвитку фондового ринку України 

Городніченко Юлія Вадимівна,  
викладач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»  
(м. Переяслав-Хмельницький). 
 
25. Значення банків в інвестиційному процесі країни  

Сундук Тетяна Федорівна,  
асистент кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 
 
26. Фінансові механізми забезпечення конкурентоспроможності 

суб’єкта малого бізнесу в роздрібній торгівлі 
Бондарчук Марина Юріївна,  

асистент кафедри торговельного підприємництва та логістики Київського 
національного торговельно-економічного університету (м. Київ). 
 
27. Сегментація корпоративних клієнтів банку 

Баланчук Денис Володимирович,  
аспірант кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 

 
28. Особливості визначення страхової суми в майновому страху-

ванні 
Наливайко Дмитро Валентинович,  

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 

 
29. Інституційні засади розкриття банками інформації про ризики 

їх діяльності 
Бусько Катерина Андріївна, 

аспірант кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 



 20

30. Державне регулювання діяльності страхових компаній 
Біла Дарина Валеріївна,  

аспірант кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 

 
31. Дерегуляція як напрям розвитку ринків небанківських фінан-

сових послуг в Україні 
Масько Анна Миколаївна,  

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 
національного торговельно-економічного університету (м. Київ). 
 
32. Інституційні засади регулювання ринку кредитних послуг 

Кривошеєва Вікторія Віталіївна,  
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 

 
33. Система державного регулювання фінансового ринку  

Мярковський Юрій Анатолійович, 
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 

 
34. Критерії визначення глобальних системно важливих банків 

Бура Віталіна Ігорівна, 
аспірант кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 
 
35. Проблеми розвитку небанківських фінансово-кредитних установ 

в Україні 
Холодилова Анна Олександрівна, 

аспірант кафедри банківської справи Київського національного 
торговельно-економічного університету (м. Київ). 
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СЕКЦІЯ 5 
 

13 квітня 2016 р., початок о 14:00,  
ауд. А-219 

 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
 

Керівники секції 
 

ЄРМОШЕНКО Л.В., 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент. 

ПАСІЧНИЙ М.Д., 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент. 
 
 

Доповіді 
 
1. Фінансове забезпечення засад сталого землекористування 

Катан Людмила Ігорівна, 
завідувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету, доктор економічних 
наук, професор (м. Дніпропетровськ). 
 
2. Особливості системних банківських криз у глобальному середовищі 

Брітченко Ігор Геннадійович, 
завідувач кафедри фінансів Ужгородського торговельно-економічного 
інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету, доктор економічних наук, професор (м. Ужгород); 

Стойка Вікторія Степанівна, 
доцент кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», кандидат економічних наук, доцент  
(м. Ужгород). 

 
3. Фінансове забезпечення соціального захисту як результат 
суспільного розвитку 

Кучер Галина Вікторівна, 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент (м. Київ).  



 22

4. Напрями розвитку фінансового забезпечення соціального захисту 
населення 
Савченко Наталія Григорівна, 

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

 
5. Реформування пенсійного забезпечення в Україні 

Єрмошенко Лариса Вадимівна, 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент (м. Київ). 
 
6. Інноваційні методи фінансування інвестиційних проектів  

Василенко Антоніна Василівна, 
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат економічних наук, доцент (м. Київ). 
 
7. Тенденції розвитку фінансового сектору економіки України 

Рязанцева Валентина Василівна, 
доцент кафедри статистики та економетрії Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат фізико-матема-
тичних наук, доцент (м. Київ). 
 
8. Система венчурного фінансування інноваційної діяльності 
Волошенюк Володимир Васильович, 

доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
кандидат економічних наук (м. Київ). 
 
9. Особливості фінансування пенсійного захисту населення у країнах 
з трансформаційною економікою 
Насібова Ольга Вікторівна, 

доцент кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
кандидат економічних наук (м. Київ). 

 
10. Становлення фінансового механізму забезпечення соціальних 

стандартів в Україні  
Грановська Інна Володимирівна, 

старший викладач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький). 
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11. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності вищих 
навчальних закладів 
Демченко Оксана Петрівна,  

доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інсти-
туту Київського національного торговельно-економічного університету, 
кандидат економічних наук (м. Вінниця). 
 
12. Фінансовий механізм гарантій у автотранспортному страхуванні 

Салайчук Олександр Миколайович, 
начальник департаменту міжнародного страхування Моторно (транс-
портного) страхового бюро України (м. Київ). 
 
13. Управління фінансовим потенціалом підприємства 

Сіташ Тетяна Дмитрівна,  
доцент Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету, кандидат еконо-
мічних наук (м. Вінниця); 

Маршук Ліна Миколаївна, 
асистент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету (м. Вінниця). 
 
14. Важелі стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури 

в Білорусії 
Зубко Олена Віталіївна, 

старший викладач кафедри міжнародної економіки Київського 
національного торговельно-економічного університету, кандидат 
економічних наук (м. Київ). 
 
15. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства як 

фактор сприяння економічного розвитку України 
Лаптєва Вікторія Василівна, 

старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
кандидат економічних наук (м. Київ). 
 
16. Удосконалення результативних показників виконання бюджетних 

програм у галузі загальної середньої освіти  
Дубовська Олена Володимирівна, 

головний бухгалтер навчально-реабілітаційного центру Дніпропет-
ровської обласної ради (м. Дніпропетровськ). 
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17. Актуальні проблеми фінансового забезпечення розвитку паливно-
енергетичного комплексу України 
Захаров Всеволод Станіславович, 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
18. Оптимізація залучення джерел фінансових ресурсів акціонерних 

товариств  
Руда Галина Миколаївна, 

аспірант кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії  
(м. Львів). 
 
19. Фінансування соціально-економічного розвитку територіальних 

громад в Україні 
Боголіб Максим Анатолійович,  

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
20. Фінансове забезпечення вищого навчального закладу як 

інституту соціалізації особистості 
Кладченко Марія Володимирівна, 

аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
21. Фінансова складова розвитку економіки 

Мостицька Наталія Андріївна, 
здобувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦПНМВ КНТЕУ. Зам. 356–75–16 


