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Губерський Л.В. – д.філос.н., професор, академік НАН України, ректор Київського 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

27 жовтня 2016 року 

 
 

Час Назва заходу Місце проведення 

9.00-10.00 Реєстрація учасників 

конференції 

Фойє корпусу 

факультету 

10.00-11.40 Пленарне засідання Ауд. 203 

11.40-12.00 Кава-брейк Кафе факультету 

12.00-13.30 Пленарне засідання Ауд. 203 

13.30-14.30 Обідня перерва  

14.30-16.30 Пленарне засідання Ауд. 203 

16.30-17.00 Відповіді на запитання, 

дискусія 

Ауд. 203 

 

28 жовтня 2016 року 
 

Час Назва заходу Місце 

проведення 

9.00-10.00 Реєстрація учасників 

конференції 

Фойє 

корпусу 

факультету 

10.00-13.00 Робота секцій:  

Секція 1. Фінансова політика та ефективність 

функціонування бюджетної системи 

України. 

Ауд. 203 

Секція 2. Корпоративні фінанси та 

конкурентоспроможність національної 

економіки. 

Ауд. 101 

Секція 3. Світові тенденції та розвиток 

національного фінансово-кредитного 

ринку в умовах фінансової глобалізації 

Ауд. 704 

Секція 4. Національні фінансові системи в умовах 

посилення глобалізаційних процесів. 

Ауд. 704 

13.00-13.30 Перерва  

13.30-14.30 Закриття конференції Ауд. 203 
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27 жовтня 2016 року 
 

Регламент: 

доповіді – до 10 хв. 

участь у дискусії – до 5 хв. 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

(ауд. 203 економічного факультету  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 
 

10.00 – 11.40 
 

Відкриття конференції 
 

Базилевич В.Д., д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, 

Заслужений діяч науки і техніки України, декан економічного факультету, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Вступне слово 
 

Лютий І.О., д.е.н., професор, Заслужений економіст України, завідувач 

кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка  

Фінансова політика та проблеми макроекономічної стабільності в Україні 
 

Марченко С.М., к.е.н., заступник Міністра фінансів України  

Фінансова політика України на сучасному етапі 

 

Мамедов Захид Фаррух, д.э.н., профессор, начальник управления науки, 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

(Азербайджанская Республика)  

Реформирование системы регулирования финансового рынка: вызовы 

глобализации  

 

Кравченко В.І., д.е.н., професор, Заслужений економіст України, Голова 

Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА»  

Фінанси та фінансова політика України в умовах сучасних викликів та 

загроз 

 

Луніна І.О., д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач відділу державних фінансів, ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України»  

Перспективи фіскальної консолідації в Україні у контексті світових 

тенденцій 
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Малий І.Й., д.е.н., професор, завідувач кафедри макроекономіки та 

державного управління, Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

Королюк Т.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та 

державного управління, Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

Макроекономічне регулювання фінансового сектора 
 

Brunnbauer Andreas, Deputy Project Leader, Deutsche Gesellschaft für 

internationale Zusammenarbeit GmbH Ukraine (Germany) 

Current Developments and Challenges of the Tax Administration in Ukraine 
 

Корнєєв В.В., д.е.н., професор, завідувач відділу фінансової політики, 

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання 

економіки 

Трансформації ринку позичкових капіталів в умовах фінансової 

нестабільності 
 

11.40  12.00 КАВА-БРЕЙК 

12.00 – 13.30 
 

Боголіб Т.М., д.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України, 
декан фінансово-гуманітарного факультету, професор кафедри фінансів, 

банківської справи і страхування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 

імені Григорія Сковороди»  
Бюджетна політика в умовах трансформації економіки України 
 

Боринець С.Я., к.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України, 

професор кафедри фінансів, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Розробка теорії грошей у творчій спадщині академіка А.А.Чухна 
 

Юрків Н.Я., д.е.н., доцент, Заслужений економіст України, головний 

науковий співробітник відділу фінансової безпеки, Національний інститут 

стратегічних досліджень 

Проблеми забезпечення фінансової безпеки у банківській сфері в умовах 

гібридної війни проти України 
 

Зянько В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, Вінницький 

національний технічний університет  
Фінансовий детермінант розвитку підприємницької інноваційної 

діяльності   
 

Баранник Л.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри оподаткування та 

соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів  

Світові тенденції пенсійного забезпечення 
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Кулиев Руфат Атакиши оглы, д.э.н., профессор, депутат Парламента 

Азербайджанской Республики (Милли Меджилис), Заместитель 

председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам 

и международному сотрудничеству (Азербайджанская Республика)  

Investment problems of the globalizing world 

 

Науменкова С.В., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка  

Фінансові репресії: економічний зміст, форми та інструменти  

 

Соболєв Б.В., к.е.н., Головний радник Голови правління ПАТ 

Укрексімбанк  

Місце фінансування експорту у новій системі державної підтримки 

суб'єктів господарювання 

 

Варналій З.С., д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

професор кафедри фінансів, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Державне бюджетування та фінансова безпека України 
 

 

 

 

 

13.30 – 14.30 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 
 

14.30 – 16.30 
 

 

Ковальчук Т.Т., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної 

економіки та підприємництва, Національна академія управління  

Антикорупційний дирижизм в системі забезпечення фінансової безпеки 

України 

 

Anna Sanko, PhD, University Professor, Colorado State University (USA) 

Transforming Ukrainian consumer and its implications for the Ukrainian society 

 

Bourmistrov Anatoli, Professor, PhD, Head of the Department of Accounting, 

Nord University Business School (Norway) 

Fight with corruption as a system: creation of effective system of internal control 

and audit   

 

Воронкова О.М., д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків, 

Університет Державної фіскальної служби України  

Формування доходів місцевих бюджетів: новітні тенденції в умовах 

децентралізації 
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Torstein Vik Århus, Higher Executive Officer at the High North Center for 

Business and Governance at Nord University (Norway)  

Use of COSO-framework to develop internal control procedures for 

international projects 

 

Барановський О.І., д.е.н., професор, Заслужений економіст України, 

проректор з наукової роботи, ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Сучасні проблеми розвитку ринку банківських послуг в Україні 

 

Сідельникова Л.П., д.е.н., доцент, завідувач кафедри податкової та 

бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет  

Інституціональні засади формування бюджетних ресурсів держави 

 

Мороз П.А., к.е.н., помічник-консультант народного депутата України, 

Верховна Рада України  

Особливості фінансової політики України в 2017 році та передумови 

відновлення зростання національної економіки 

 

Савчук Н.В., д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»  

Фінансова функція держави й механізм її реалізації в умовах 

макроекономічних дисбалансів 

 

Сірко А.В., д.е.н., професор, професор кафедри гуманітарних і 

фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут 

економіки Тернопільського національного економічного університету  

Брак ефективного власника – ключовий чинник гальмування  

інвестиційного процесу в Україні 

 

Швець Н.Р., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  

Капітал банку в системі банківського регулювання та нагляду 

 

Возненко А.А., начальник відділу Міністерства фінансів України, аспірант, 

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»  

Бюджетне фінансування транспортного сектору національної економіки 

 

 

16.30 – 17.00 ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ, ДИСКУСІЯ  
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28 жовтня 2016 р. 
 

РОБОТА В СЕКЦІЯХ 
 

Регламент: 

доповіді – до 10 хв. 

участь у дискусії – до 5 хв. 
 

СЕКЦІЯ 1 

Фінансова політика та ефективність функціонування бюджетної 

системи України 

 (корпус економічного факультету Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, ауд. 203) 
 

Модератори:     

д.е.н., професор Лютий І.О. 

к.е.н., доцент Наконечна Ю.Л. 

 

Жихор О.Б., д.е.н., професор, професор кафедри економіки 

підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова 

Жерліцин Д.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, Запорізький інститут економіки та 

інформаційних технологій 

Реалізація фінансової політики у сфері місцевих фінансів України 

 

Затонацька Т.Г., д.е.н., доцент, професор кафедри економічної 

кібернетики, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Актуальні питання щодо оподаткування суб’єктів ринку електронної 

комерції в Україні   

 

Ковальчук Т.Т., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної 

економіки та підприємництва, Національна академія управління 

Волошенко А.В., к.е.н., доцент, докторант, Національна академія 

управління 

Антикорупційний дирижизм в системі забезпечення фінансової 

безпеки України 

 

Олешко А.А., д.е.н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, 

Університет Державної фіскальної служби України 

Трансформація державної політики фінансової безпеки України 
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Осецький В.Л., д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Інструменти антикризового регулювання фінансової системи України 

 

Чеберяко О.В., д.і.н., к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Рябоконь О.О., аспірантка кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Проблеми збалансування місцевих бюджетів в сучасних умовах 

 

Чорнодід І.С., д.е.н. доцент, завідувач кафедри економіки 

підприємства та менеджменту, Академія праці, соціальних відносин і 

туризму 

Проблема бідності в Україні 

 

Березіна С.Б., к.е.н., доцент, доцент кафедри страхування та ризик-

менеджменту, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Бюджетне забезпечення соціального захисту населення 

 

Білик Р.Р., к.е.н, доцент, ДУ «Інститут регіональних досліджень  імені 

М.І. Долішнього НАН України» 

Фіскальна політика розвитку регіонів України 

 

Грищенко Т.В., к.е.н, доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Напрями забезпечення митної безпеки України в сучасних умовах 

 

Демиденко Л.М., к.е.н, доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Формування акцизної політики щодо тютюнових виробів в умовах 

асоціації з ЄС 

 

Коляда Т.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Університет 

Державної фіскальної служби України 

Розвиток міжбюджетних відносин в умовах запровадження 

бюджетної децентралізації в Україні 

 

Мєдвєдкова Н.С., к.е.н., асистент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Актуальні аспекти механізму стимулювання іноземного інвестування  
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Наконечна Ю.Л., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Транспарентність бюджетних відносин та підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів 

 

Онищенко С.В., к.е.н., доцент, Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 

Удосконалення системи індикаторів бюджетної безпеки держави 

 

Рак Р.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Напрямки оптимізації боргової політики зовнішніх державних 

запозичень в Україні 

 

Серебрянський Д.М., к.е.н., с.н.с., заступник директора НДІ 

фіскальної політики, Університет Державної фіскальної служби 

України 

Спрощена система оподаткування для юридичних осіб: непряма 

субсидія чи фіскальна ефективність?        

 

Слатвінська М.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський 

національний економічний університет 

Модернізація фінансової системи України: передумови і перспективи 
 

Шевченко О.В., к.е.н., с.н.с., доцент,  завідувач сектору вирівнювання 

регіонального розвитку відділу регіональної політики, Національний 

інститут стратегічних досліджень 

Фінансова спроможність територіальних громад та її вплив на 

регіональну нерівномірність 

 

Яфінович О.Б., к.е.н., доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Пріоритети фінансового забезпечення соціальної сфери в контексті 

макрофінансової стабільності в Україні 
 

Баскаков А.Ю., здобувач кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Специфіка використання інструментів бюджетного менеджменту в 

антикризовій фінансовій політиці 
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Голіков С.С., аспірант кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Взаємозв’язки між податковою безпекою та іншими складовими 

фінансової безпеки 
 

Григорська О.С., аспірант кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Роль державних фінансів в умовах соціалізації економіки 
 

Діброва О.Л., аспірант кафедри фінансів, Одеський національний 

економічний університет 

Вбудовані детермінанти податку на доходи фізичних осіб: проблеми 

та перспективи 
 

Осецька Д.В., аспірант кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Інституційний механізм реалізації політики фіскальної консолідації 
  

Підчоса Л.В., аспірант, Державний науково–дослідний інститут 

інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

Перспективи провадження бюджетування, орієнтованого на 

результат 
 

Трофимчук О.А., аспірант відділу економічної теорії, ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» 

Роль державних витрат в контексті соціально-економічного розвитку 

України 
 

Федосова В.Є., аспірант кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Напрями удосконалення оподаткування доходів громадян: 

концептуальне бачення 
 

Чекановський В.П., аспірант кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Перспективи розвитку міжбюджетних відносин в умовах 

децентралізації бюджетної системи 
 

Ювженко Н.М., аспірант кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Стратегічні напрями вдосконалення бюджетної безпеки України 
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СЕКЦІЯ 2 

Корпоративні фінанси та конкурентоспроможність національної 

економіки  

(корпус економічного факультету Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, ауд. 101) 

 

Модератори:     

д.е.н., професор Варналій З.С. 

к.е.н., доцент  Демиденко Л.М. 
 

Крупка М.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу 

і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка 

Фінансове прогнозування розвитку реального сектору економіки України 
 

Лазебник Л.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства, Університет Державної фіскальної служби України 

Розвиток механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні 
 

Мазур І.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Детінізація об’єктів інтелектуальної власності 

 

Niclas Rüffer, PhD, Dr., Project Leader & Research Fellow, Center for SME 

Research and Entrepreneurship (ifm), University of Mannheim (Germany) 

The Importance of Knowledge Sharing between Science and Business in modern 

Innovation Systems 
 

Данилова Л.І., к.е.н., доцент, Київський національний економічний 

університет імені Вадими Гетьмана 

Проблеми корпоративних фінансів у інноваційному розвитку в Україні 
 

Кобзиста О.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Академія праці, 

соціальних відносин і туризму 

Управління капіталом підприємства 
 

Носова Є.А., к.е.н., доцент кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Екологічний податок та його адміністрування на рівні суб’єкта 

господарювання в Україні 
 

Петленко Ю.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Фінансування інтегрованих корпоративних структур в умовах 

нерозвиненого ринку капіталу України 
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Плєшакова О.А., к.е.н., провідний аналітик з інвестицій, ТОВ "ДБ 

ЕНЕРГО ІНВЕСТ УКРАЇНА" 

Особливості формування ефективної системи корпоративного управління 

в умовах загострення глобальних проблем сучасності 
 

Пікус Р.В., к.е.н., професор, заступник декана економічного факультету з 

навчальної роботи, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Заколодяжний В.О., аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Страховий скоринг в системі ризик-менеджменту 
 

Романюк М.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Вплив облікових оцінок на оподаткування прибутку підприємства 

 

Спасів Н.Я., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів 

господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний 

університет 

Надал С.В., магістр з фінансів, Міський голова м. Тернополя 

Індикатори вітчизняної інвестиційної активності 

 

Ткачук І.Я., к.е.н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича 

Фінансові аспекти соціальної відповідальності громадських організацій 

України 

 

Ушеренко С.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і 

контролінгу, Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана 

Інституціоналізація фінансово-кредитних інструментів державної 

підтримки інноваційної діяльності 
 

Чумак О.В., к.е.н., доцент, ДННУ «Академія фінансового управління» 

Концепт корпоративних фінансів державного сектору 
 

Зенюк Л.А., старший преподаватель, Учреждение образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

Вострокрылова И.И., студентка, Учреждение образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

Инвестирование инновационной деятельности как фактор обеспечения 

конкурентоспособности экономики Республики Беларусь 
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Кривовяз М.А., аспірант кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Нормативно-правове забезпечення фінансової безпеки на підприємстві 
 

Плєшакова Н.А., асистент кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Проблеми забезпечення фінансової стабільності в Україні 
 

Єгіазарова К.Ю., здобувач, ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України» 

Оптимізація бізнес-процесів та фінансових потоків за допомогою 

виробничої кооперації 

 

Федчишен В.А., аспірант кафедри фінансової діяльності суб'єктів 

господарювання та державних установ, Чернігівський національний 

технологічний університет 

Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в країнах, що 

розвиваються 
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СЕКЦІЯ 3 

Світові тенденції та розвиток національного фінансово-кредитного 

ринку в умовах фінансової глобалізації  

(корпус економічного факультету Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, ауд. 704) 

 

Модератори: 

д.е.н., професор Науменкова С.В. 

к.е.н., доцент Черкашина К.Ф.  
 

 

Алексеєнко Л.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та фінансів, 

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту 

Тернопільського національного економічного університету 

Партика П.М., здобувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і 

страхування, Тернопільський національний економічний університет 

Інноваційні інструменти фінансового ринку в умовах зміни 
 

Береславська О.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи 

та фінансового моніторингу, Університет Державної фіскальної служби 

України 

Лібералізація механізму валютного регулювання у контексті 

євроінтеграційних процесів в Україні 
 

Васильченко З.М., д.е.н., професор, професор кафедри страхування та 

ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Новітні банківські технології 
 

Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи, ДВНЗ 

«Університет банківської справи» 

Сучасні тенденції та напрями активізації діяльності банків на ринку 

фінансових послуг 

 

Коваленко В.В., д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи, 

Одеський національний економічний університет 

Гармонізація системи регулювання банків України як домінуючих учасників 

фінансового ринку 

 

Рекуненко І.І., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування, Сумський державний університет 

Стан та перспективи розвитку інституту маркет-мейкерів на 

вітчизняному фондовому ринку    
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Ткаченко Н.В., д.е.н., професор, заступник директора Інституту 

післядипломної освіти, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Активізація розвитку фінансового посередництва в Україні 

 

Хрущ Н.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи і страхування, Хмельницький національний університет 

Проблеми державного регулювання страхового ринку в Україні 

 

Худиев Н.Н., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Финансы и 

финансовые институты», Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет (Азербайджанская республика) 

Перспективы развития национальных страховых рынков в постсоветском 

экономическом пространстве 

 

Шемаєва Л.Г.,  д.е.н., професор, головний науковий співробітник Науково-

організаційного центру, Національна академія Служби безпеки України, 

Юрків Н.Я., д.е.н., доцент, головний науковий співробітник відділу 

фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень 

Проблеми забезпечення фінансової безпеки у банківській сфері в умовах 

гібридної війни проти України 

 

Батковський В.А., к.е.н., начальник управління інформаційних активів 

Департаменту статистики та звітності, Національний банк України 

Нові підходи до збирання, оброблення та поширення інформації в 

центральних банках 

 

Вірченко В.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і 

мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 
Проектне кредитування у системі фінансування комерціалізації 

інтелектуальної власності 

 

Гудзинська Л.Ю., к.е.н., доцент, доцент кафедри страхування та ризик-

менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Бюджетний ресурс в підвищенні ємності ринку банківського 

кредитування: стан та оцінка потенціалу 

 

Гуляєва Л.П., к.е.н., доцент, учений секретар, доцент кафедри фінансів, 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 

Зелені ініціативи у практиці європейських банків 
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Делас В.А., к.е.н., асистент кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Сучасні особливості функціонування світового валютного ринку 
 

Івахненко І.С., к.е.н., асистент кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Проблеми функціонування та розвитку строкового ринку в Україні 
 

Калівошко О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Особливості розвитку інституційної складової інфраструктури 

фінансово-кредитного ринку України 
 

Кнір М.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Хедж-фонди та їх інвестиційні стратегії 
 

Колдовський А.В., к.е.н., старший викладач кафедри бухгалтерського 

обліку та оподаткування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій 

"УАБС" Сумського державного університету 

Чернега К.В., аспірант кафедри міжнародної економіки, Навчально-

науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного 

університету 

Сучасний розвиток валютного ринку України в умовах фінансової 

нестабільності економіки 
 

Любкіна О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Вплив фінансових інновацій на ефективність ринків фінансових активів 
 

Мисака Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю та 

трансфертне ціноутворення в банківській діяльності 

 

Мацук З.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу 

Інституціоналізм в теорії ринку цінних паперів 
 

Мельник В.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, 

бухгалтерського обліку та аудиту 

Сучасні інструменти підтримки експортної діяльності українських 

підприємств   
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Момот О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

Тенденції розвитку банківських установ в умовах глобалізаційних процесів 

 

Нагиев Руфат, директор департамента внутреннего аудита, 

EXPRESSBANK (Азербайджанская Республика)  

Особенности риск-ориентированного подхода внутреннего аудита в 

банках 

 

Ткаченко Я.С., к.е.н., доцент, докторант відділу державних фінансів, 

Академія фінансового управління 

Фінансування базової інфраструктури в Україні 

 

Тригуб О.В., к.е.н., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Чинники розвитку іпотечного кредитування в іноземній валюті у країнах 

ЄС 

 

Tsaruk O., PhD, Chief Advisor, Verkhovna Rada of Ukraine 

Implementation of Common Standards of E-invoicing in Public Procurement: 

EU and Global Aspects 

 

Черкашина К.Ф., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Впровадження нових банківських продуктів як складова антикризових 

заходів 

 

Шевченко В.Ю., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та 

маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міжнародні чинники кризи та стабілізації національної банківської 

системи 

 

Шелудько В.М., к.т.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку фінансових деривативів 

 

Шолойко А.С., к.е.н., с.н.с., доцент кафедри страхування та ризик-

менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Стратегії розвитку страхових ринків світу 
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Балицька М.В., аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю 

страхової компанії 

 

Ерастов В.І., аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Проблеми оцінки ефективності Інтернет-страхування 

 

Кудрявська Н.В., аспірант, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Роль страхового посередництва в забезпеченні сталого розвитку 

страхового ринку 

 

Чернега К.В., аспірант кафедри міжнародної економіки, Навчально-

науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного 

університету 

Валютне регулювання в Україні: сутність та особливості  
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СЕКЦІЯ 4 

Національні фінансові системи в умовах посилення глобалізаційних 

процесів  

(корпус економічного факультету Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, ауд. 704) 
 

Модератори:     

к.е.н., професор Боринець С.Я. 

к.е.н, асистент Делас В.А. 
 

Міщенко С.В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри «Фінанси і кредит», ДВНЗ 

«Університет банківської справи»  

Тихонов І.Ю., аспірант кафедри «Фінанси і кредит», ДВНЗ «Університет 

банківської справи»  

Використання СRМ-систем у банківському бізнесі  
 

Ходжаян А.О., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Вплив глобалізаційних процесів на фінансову безпеку України 
 

Kosmehl Miriam, LL.M., Project Director, Friedrich Naumann Foundation for 

Freedom Ukraine and Belarus (Germany) 

Financial support of Democracy transformations in Ukraine 
 

Краузе Н.В., к.э.н., профессор, Восточно-Казахстанский государственный 

технический университет имени Д. Серикбаева (Республика Казахстан) 

Краузе В.П., к.э.н., доцент, Восточно-Казахстанский государственный 

технический университет имени Д.Серикбаева (Республика Казахстан) 

Экономическая безопасность государства и фирм в условиях финансовой 

глобализации 
 

Кравченко М.В., к.е.н, заступник виконавчого директора, Міжнародний 

інститут фінансів 

Сучасні тенденції розвитку фінансової системи України в умовах 

глобальної нестабільності 
 

Крупка І.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри аналітичної економії та 

міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

Функціонування банків з іноземним капіталом на вітчизняному 

фінансовому ринку 
 

Мицюк С.В., к.е.н., старший науковий співробітник НДС «Центр 

економічних досліджень», Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

Особливості функціонування фінансових ринків в умовах глобалізації 
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Погрібна Н.В., к.е.н., асистент кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Universities as global mediators in transfer of ideas and innovations 
 

Приказюк Н.В., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри страхування та 

ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Перспективи імплементації європейських стандартів регулювання 

страхової діяльності в Україні 
 

Рожко О.Д., к.е.н., доцент, директор Інституту післядипломної освіти, 

доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка     

Праксеологічний вимір розвитку державних фінансів у сучасній фінансовій 

системі України 
 

Солодка О.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Критерії визначення рейтингу угод CDO 
 

Демиденко В.І., аспірант кафедри фінансів, Київський національний 

торговельно-економічний університет 

Міжнародний досвід податкового регулювання розвитку суб'єктів малого 

підприємництва в Україні 
 

Красільник О.В., аспірант кафедри фінансів, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України 
 

Сарахман Л.І., аспірантка кафедри економіки праці та розвитку сільських 

територій, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Оптимізація фінансового забезпечення розвитку сільського туризму 
 

Хемій А.С., аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Формування збалансованої системи пенсійного страхування в Україні 
  

Хотенко О.А., аспірант кафедри економіки і менеджменту, Київська 

державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного 

Європейський досвід функціонування інституту податкового 

консультування 



24 

 

СЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

Регламент: 

доповіді – до 8 хв. 

участь у дискусії – до 5 хв. 

 

СЕКЦІЯ 1 

Фінансова політика та ефективність функціонування бюджетної 

системи України. 

(корпус економічного факультету Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, ауд. 203) 
 

Модератори:     

д.е.н., професор Лютий І.О. 

к.е.н., доцент Наконечна Ю.Л. 
 

 

Бабій Ю.С., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси і 

кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Державний бюджет у регулюванні соціально-економічних процесів в 

Україні 

Науковий керівник: д.е.н., професор Варналій З.С. 
 

Битюк А.С., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси і 

кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Фінансова стабільність економіки України: протиріччя сучасного періоду 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Петленко Ю.В. 
 

Даниленко О.В., студентка 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Державні гарантії та їх вплив на динаміку державної заборгованості 

України  

Науковий керівник: к.е.н., асистент Погрібна Н.В. 
 

Кукуруза Г.В., студент 3 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Система пенсійного забезпечення України: вікно можливостей для 

реформування 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Черкашина К.Ф. 
 

Милованова К.І., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси 

і кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Фіскальна політика як інструмент економічного зростання в Україні 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Петленко Ю.В. 
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Теличко В.К., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси і 

кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Обслуговування державного боргу України  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Наконечна Ю.Л. 
 

Щербина І. М., студент 5 курсу, спеціальність «Фінанси, банківська справа 

і страхування», Військовий інститут Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 
Перспективні напрямки фінансової політики в оборонній сфері України на 

2017 -2020 рр. 

Науковий керівник: асистент Плєшакова Н.А. 

 

СЕКЦІЯ 2 

Корпоративні фінанси та конкурентоспроможність національної 

економіки. 

 (корпус економічного факультету Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, ауд. 101) 
 

Модератори:     

д.е.н., професор Варналій З.С. 

к.е.н., доцент  Демиденко Л.М. 
 

Драчук Я.І., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси і 

кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Ефективність управління грошовими потоками підприємства  

Науковий керівник: к.е.н., асистент Погрібна Н.В. 
 

Ивашинко Н. В., студентка 3 курса, Учреждение образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

(Республика Беларусь) 

Конкурентоспособность предприятий и пути ее повышения в современных 

условиях 

Научный руководитель: старший преподаватель Зенюк Л.А. 
 

Карпич А.Ю. студентка 1 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси, 

банківська справа і страхування», Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Advantages and disadvantages of fundamental analysis of the stock market 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Кнір М.О. 
 

Ковтун Ю.В., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Бізнес-

адміністрування», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Дивидендная политика предприятия   

Науковий керівник: к.е.н., асистент Делас В.А. 
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Корпан О.В., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси і 

кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Корпоративне фінансування в умовах нестабільності фінансового ринку 

Науковий керівник: к.е.н., асистент Погрібна Н.В. 
 

Костина А.М., студентка 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Проблеми та перспективи використання корпоративних єврооблігацій як 

інструменту фінансування діяльності вітчизняних підприємств 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Яфінович О.Б. 
 

Кунін І.Л., студент 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Сучасні способи рефінансування дебіторської заборгованості 

підприємства 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Любкіна О.В. 
 

Нагрецкіс А.Ю., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси і 

кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Прибутковість українських підприємств 

Науковий керівник: к.е.н., асистент Погрібна Н.В. 
 

Ратошнюк І.В., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси і 

кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Особливості ринку лізингових послуг в Україні 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Кнір М.О. 
 

Романюк А.М., студент 2 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Комерційний кредит як спосіб управління дебіторською заборгованістю на 

підприємстві  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Носова Є.А. 

 

Слободян В.М., студент 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Мультиплікативний метод оцінки вартості компанії 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Любкіна О.В. 
 

Столярова Н.Е., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Бізнес-

адміністрування», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Особливості фінансування малого бізнесу корпораціями 

Науковий керівник: к.е.н., асистент Делас В.А. 
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СЕКЦІЯ 3 - 4 

Світові тенденції та розвиток національного фінансово-кредитного 

ринку в умовах фінансової глобалізації 
 

Національні фінансові системи в умовах посилення глобалізаційних 

процесів  

 

(корпус економічного факультету Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, ауд. 704) 
 

Модератори: 

д.е.н., професор Науменкова С.В. 

к.е.н., професор Боринець С.Я. 

к.е.н., доцент Черкашина К.Ф. 
 

 

Гуцу Я.Г., студент 1 курсу, спеціальність «Менеджмент організацій», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Криптовалюта - спутник глобализации 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Черкашина К.Ф. 
 

Бльосткіна А.Е., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Бізнес-

адміністрування», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Роль финансовой глобализации в развитии финансового рынка 

Науковий керівник: к.е.н., асистент Делас В.А. 
 

Дробаха А.А. студентка 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси і 

кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Фінансування венчурних компаній  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Кнір М.О. 

 

Іванців Я.І., студентка 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Problems and prospects of national financial institutions in terms of integration 

and globalization 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Черкашина К.Ф. 

 

Калібовець О.О., студентка 2 курсу магістратури, спеціальність 

«Банківська справа», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Критерії визначення проблемного банку в Україні 

Науковий керівник: д.е.н., професор Науменкова С.В. 

 



28 

 

Кривенко К.С., студентка 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Феномен формування нового сегменту фінансового ринку - ринку 

альтернативного фінансування 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Любкіна О.В. 

 

Макаров В.О., студент 2 курсу магістратури, спеціальність «Фінанси і 

кредит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Технологія блокчейн як виклик традиційному фінансовому сектору 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Любкіна О.В. 

 

Мельник А.А., студент 3 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Зміна цілеорієнтиру – каталізатор трансформації фінансової системи 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Черкашина К.Ф. 

 

Петруньок О.О., студентка 3 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Особливості управління кредитною системою України в період фінансової 

нестабільності 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Черкашина К.Ф. 

 

Підгорний А.Н., студент 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Фінансова стійкість банківської системи України: фактори впливу 

Науковий керівник: д.е.н., професор Науменкова С.В. 

 

Томашевський Т.Т., студент 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Перспективи розвитку фондових бірж в Україні 

Науковий керівник: д.е.н., професор Науменкова С.В. 
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ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

(корпус економічного факультету Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, ауд.203) 

 

 

13.30–14.00  

 

 

Інформація модераторів секцій  

про результати роботи учасників конференції 

 

 

Лютий І.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Варналій З.С. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 

Науменкова С.В. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 

Боринець С.Я. – к.е.н., професор, професор кафедри фінансів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 


