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Організаційний комітет 

Голова організаційного комітету – Ткаченко Н.В., д.е.н., професор, 
т.в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 
банківської справи» 

Члени організаційного комітету: 
Пантєлєєва Н.М., к.т.н., доцент, заступник директора Черкаського навчально-
наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Карбівничий І.В., к.е.н., доцент, декан фінансово-кредитного факультету 
Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 
справи» 
Лютова Г.М., к.е.н., доцент, декан факультету економіки та права Черкаського 
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Лапко О.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Черкаського 
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Пустовійт Р.Ф., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та управління 
Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 
справи» 
Дмитренко М.Й., д.філос.н., професор, завідувач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 
«Університет банківської справи» 
Обрусна С.Ю., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри правознавства Черкаського 
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Піскун О.В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри вищої математики та 
інформаційних технологій Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 
«Університет банківської справи» 
Біляченко О.Л., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, заступник декана 
факультету економіки та права Черкаського навчально-наукового інституту 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Жежерун Ю.В., к.е.н., доцент кафедри банківської справи, заступник декана 
фінансово-кредитного факультету Черкаського навчально-наукового інституту 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Романовська Л.В., науковий співробітник науково-організаційного відділу ДВНЗ 
«Університет банківської справи» 
Волокіткіна Антоніна, голова студентського наукового товариства Черкаського 
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

24 березня 2016 р.    

 9.30 – 10.00 реєстрація учасників 

 10.10 – 12.00 

ауд. 229 

відкриття конференції, 

пленарне засідання 

 12.00 – 12.30 обідня перерва 

 12.30 – 14.00 

ауд. 229 

засідання перше 

 12.30 – 14.00 

ауд. 314 

засідання друге 

 12.30 – 14.00 

ауд. 414 

засідання третє 

 14.00 – 14.30 кава-брейк 

 14.30-17.00 продовження засідань 

25 березня 2016 р.   

 9.00 – 10.30 підведення підсумків конференції. 

Нагородження учасників 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 

 

Регламент конференції: 

для доповідей пленарного засідання – до 15 хв.; 

для доповідей на засіданнях – до 5 хв.; 

 для виступів у дебатах  – до 5 хв. 

 

 

 

 

 



 

Регламент 

часу 
Засідання Доповідач 

24.03.2016 Перший день 

9.30-10.00 Реєстрація учасників 

10.10-10.20 Відкриття конференції 

Вітальне слово 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна, к.т.н., 

доцент, заступник директора Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» 

10.20-10.35 Освітній процес у 

формуванні фінансової еліти 

держави 

Остап’юк Наталія Анатоліївна, д.е.н., 

професор, професор кафедри обліку 

підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

10.35-10.40 Запитання до доповідача 

10.40-10.55 До питання фінансової 

стійкості банку 

Анастасія Алека, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, фінансово-

кредитний факультет 

10.55-11.00 Запитання до доповідача 

11.00-11.15 Мікрокредитування 

населення: проблеми та 

перспективи розвитку в 

Україні 

Максим Сільвашко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

11.15-11.20 Запитання до доповідача 

11.20-11.35 Проектне фінансування як 

різновид інвестиційної 

діяльності в Україні в 

умовах інтеграційних і 

глобалізаційних процесів 

Ірина Орел, Черкаський навчально-науковий 

інститут ДВНЗ «Університет банківської 

справи», м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

11.35-11.40 Запитання до доповідача 

11.40-11.55 Проблеми переходу 

страхових компаній на 

складання фінансової 

звітності за міжнародними 

стандартами фінансової 

звітності 

Богдан Рівний, Черкаський навчально-науковий 

інститут ДВНЗ «Університет банківської 

справи», м. Черкаси, факультет економіки та 

права 

11.55-12.00 Запитання до доповідача 

 
 

 

 

 

 



 ЗАСІДАННЯ ПЕРШЕ, ауд. 229 

Модератори: Жежерун Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри банківської справи, 

заступник декана фінансово-кредитного факультету Черкаського навчально-

наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Шабанова Олена Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Волокіткіна Антоніна, голова студентського наукового товариства Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Доповідачі: Забезпечення стабільності 

розвитку банківської системи 

1. Вікторія Гончарова, Навчально-науковий 

інститут обліку та фінансів Донецького 

національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, м. Кривий Ріг 

Алгоритм детермінації 

фінансового шахрайства в 

комерційному банку 

2. Сергій Мельник, ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Київ, аспірант 

Глобальні тенденції розвитку 

проектного фінансування 
3. Оксана Гапонова, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Переваги та недоліки 

інтеграції у світову економіку 

для кредитно-інвестиційної 

стратегії банків України 

4. Анна Сачук, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Становлення та розвиток 

системи фінансового 

моніторингу в банках України 

5. Оксана Савченко, Інститут банківських 

технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Київ, факультет 

банківської справи 

Проблеми розвитку 

іпотечного житлового 

кредитування в Україні та 

шляхи їх подолання 

6. Христина Заневич, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Банківське інвестиційне 

кредитування малих та 

середніх 

сільськогосподарських 

підприємств в Україні 

7. Катерина Бойко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Інвестиційна діяльність 

банків України: стан та 

перспективи розвитку 

8. Олена Семенівська, Навчально-науковий 

інститут обліку та фінансів Донецького 

національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, м. Кривий Ріг 

Інвестиційне кредитування в 

умовах інноваційного 

розвитку в Україні 

9. Антоніна Волокіткіна, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Банки як агенти 

факторингового 

обслуговування суб’єктів 

господарювання 

10. Катерина Нетеса, Інститут банківських 

технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Київ, факультет 

банківської справи 
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Методи управління 

репутаційним ризиком банку 
11. Наталія Швець, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Історія України в сучасній 

українській нумізматиці 
12. Любомир Ребець, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Фінансова стійкість у 

системі управління 

конкурентоспроможністю 

банку 

13. Вадим Тупота, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Шляхи активізації 

банківського інвестування 

інноваційної діяльності в 

Україні 

14. Дмитро Никоноров, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Інвестиційний потенціал 

комерційних банків України 

15. Валентин Татаров, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Розвиток критичного 

мислення студентів у процесі 

вивчення іноземної мови 

16. Олена Дума, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Фактори, що впливають на 

фінансову стійкість банків у 

сучасних умовах 

17. Юлія Патлань, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Забезпечення 

конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств 

поштового зв’язку 

18. Олександр Коваленко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Проблеми та ризики в 

управлінні оборотними 

активами підприємства 

19. Вікторія Гавриленко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Проблемні активи банку: 

критерії та причини появи 

20. Олександр Гнатенко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Сучасний стан процесу 

навчання професійного 

іншомовного спілкування 

майбутніх фахівців 

банківської сфери 

21. Росіна Ряско, Марина Підкуйко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 
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Дискусійні аспекти управління 

проблемними кредитами 

банку 

22. Олександр Курбет, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Особливості задоволення 

вимог іпотечного кредитора в 

сучасних умовах розвитку 

ринку банківських послуг 

23. Марина Бизган, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Уточнення сучасного змісту 

поняття «ліквідність банку» 

24. Олександр Панасенко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Діяльність НПФ в умовах 

реформування системи 

пенсійного забезпечення  

25. Роман Різник, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

банківського інвестиційного 

кредитування в Україні 

26. Леся Миколенко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 
Феномен грошей у філософії 

М. Фрідмена 

27. Олена Артеменко, Харківський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Харків 

Інновації в банківській сфері: 

сучасні аспекти, 

проблематика 

28. Яна Мариняка, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Класифікація фінансових 

ризиків банку 
29. Віта Попруга, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Фактори впливу на 

формування прибутку 

банківських установ 

30. Любов Овчиннікова, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Сучасна проблематика 

банківських операцій з 

цінними паперами 

31. Оля Пригорніцька, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Проблемні аспекти 

невідповідності освіти 

потребам ринку праці 

України 

32. Марина Осадча, Владислав Криворучко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Сертифікат IELTS як 

альтернатива вступному 

іспиту до магістратури 

33. Андрій Панченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 
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 ЗАСІДАННЯ ДРУГЕ, ауд. 314 

Модератори: Біляченко Олена Леонідівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, 

заступник декана факультету економіки і права Черкаського навчально-

наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Шинкаренко Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Лисенко Олег, заступник голови студентського наукового товариства 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Доповідачі: Сучасні проблеми обліку 

виробничих запасів на 

підприємстві 

34. Артем Литвиненко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 

Проблеми оплати праці в 

системі бухгалтерського 

обліку 

35. Аліна Петрунь, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Проблемні аспекти обліку та 

оподаткування операцій при 

використанні податкового 

векселя 

36. Мар’яна Грищенко, Інститут екологічної 

економіки і менеджменту Національного 

лісотехнічного університету України, 

м. Львів 

Проблематика обліку 

дебіторської заборгованості 
37. Анна Коваль, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Облікове забезпечення 

управління витратами 

страхової компанії 

38. Ірина Касян, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Проблемні моменти 

організації внутрішнього 

контролю розрахунків з 

контрагентами на 

підприємствах 

39. Яна Казимір, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Специфіка екологічного 

податку 
40. Анна Паращак, Інститут екологічної 

економіки і менеджменту Національного 

лісотехнічного університету України, 

м. Львів 
Проблеми організації обліку 

на сільськогосподарських 

підприємства 

41. Маша Бондаренко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 

Проблеми оцінки справедливої 

вартості біологічних активів 
42. Вікторія Копистира, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 

Проблеми обліку руху готової 

продукції 
43. Володимир Дяченко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 
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 ЗАСІДАННЯ ТРЕТЄ, ауд. 414 

Модератори: Кравченко Олена Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та управління 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Запорожець Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри банківської 

справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Діана Чеберяк, член студентського наукового товариства Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Доповідачі: Політично-економічні 

причини та наслідки 

європейських інтеграційних 

процесів в Україні 

44. Валерія Каданова, Владислав Білик, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Сучасний стан та 

перспективи зовнішньої 

торгівлі України 

45. Вікторія Тимошенко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 

Теоретичні підходи до змісту 

поняття «банківське 

антикризове управління» 

46. Олександр Сотник, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 

Аналіз функціонування малих 

підприємств в Україні 
47. Владислав Білик, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Регулювання глобальної 

системи світогосподарських 

відносин 

48. Роман Тясмин, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Використання англомовних 

запозичень в сучасній 

банківській лексиці 

49. Олена Коломієць, Катерина Ткаченко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Економічний зміст фінансової 

стабільності підприємства 

50. Юліана Животкова, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Державно-приватне 

партнерство: перспективи 
реалізації в Україні 

51. Дар’я Крамаренко, Харківський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Харків 

Теоретичні підходи до 

визначення сутності системи 

стратегічного управління 

розвитком підприємства 

52. Валерій Переузник, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Рейтингова оцінка банків як 

елемент діагностики 

проблемних ситуацій 

банківської системи 

53. Марина Шавлак, Харківський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Харків, факультет 

банківської справи 
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Підходи до розуміння змісту 

інвестиційної діяльності 

банківської установи 

54. Дмитро Коваленко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 

Теоретичні підходи до 

визначення сутності 

інноваційних технологій в 

системі управління 

підприємством 

55. Степан Сень, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Сутність та особливості 

управління інноваційними 

процесами на підприємстві 

56. Юлія Бойко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Поняття та особливості 

фінансово-економічної 

діяльності банківської 

установи 

57. Дмитро Степаненко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 

Застосування 

комунікативного методу у 

вивченні іноземної мови 

58. Сергій Погорілий, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Проблеми та перспективи 

розвитку ринку житлового 

іпотечного кредитування в 

Україні 

59. Віталій Довбуш, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Особливості формування і 

використання фінансових 

ресурсів страхових компаній 

60. Альона Федорович, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Правові аспекти податкової 

реформи в Україні 

61. Олександра Павлюченко, Харківський 

навчально- науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Харків, економічний факультет 

Институциональные 

особенности формирования 

убытков предприятий в 

современных условиях 

62. Ігор Рибак, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Інвестиційний менеджмент 

на підприємстві 
63. Максим Сільвашко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 

Система ризик-менеджменту 

в інвестиційній діяльності 

банку 

64. Вікторія Нарадько, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Формування успішної 

системи мотивації праці 
65. Сергій Косенко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 
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Стан банківського 

інвестиційного кредитування 

в Україні 

66. Діана Чеберяк, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Роль міжнародних фінансових 

організацій в подоланні 

наслідків фінансових криз і 

дисбалансів національних 

економік 

67. Ксенія Пантєлєєва, ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Київ, аспірант 

Мотивація праці персоналу. 

Порівняльна концепція 
68. Олег Карпусь, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, факультет 

економіки та права 

Експортний потенціал 

України у сфері ІТ-послуг 

69. Катерина Соломко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Уточнення змісту поняття 

«фінансові ресурси 

підприємства» 

70. Максим Сіряк, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 
Наукові підходи до визначення 

сутності фінансової 

стійкості підприємства 

71. Владислав Дерикіт, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Інноваційне забезпечення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

72. Михайло Прокопенко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, факультет економіки та права 

Особливості основ 

банківського кредитування 

підприємств малого та 

середнього бізнесу 

73. Олександр Арагажан, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Ліквідність як чинник 

фінансової стійкості 

вітчизняних банків з 

державною участю 

74. Ірина Мітіна, ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Київ, аспірант 

Theoretical approaches to the 

definition of the concept 

«corporate insurance» 

75. Аліна Савченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 

Взаємозв’язок між 

достатністю капіталу 

страховика та його 

фінансовою стійкістю 

76. Павло Сабо-Поліщук, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси, фінансово-кредитний 

факультет 

Організаційні особливості 

договорів страхування 

життя 

77. Ігор Остапов, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси, 

фінансово-кредитний факультет 
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Довідкове видання 
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