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Організаційний комітет 

Голова організаційного комітету – Рогова Н.В., к.е.н., доцент, в.о. директора 
Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 
справи» 

Члени організаційного комітету: 
Нагайчук Н.Г. – к.е.н., доцент, декан економічного факультету 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»; 

Криниця С.О. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи»; 

Касярум О.П. – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій 

та вищої математики Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи»; 

Басанська Н.В. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи»»; 

Шинкаренко О.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи»; 

Жежерун Ю.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Романовська Л.В. – науковий співробітник сектору науково-організаційної та 

аналітичної роботи науково-дослідної частини ДВНЗ «Університет банківської 

справи»; 

Соломко К. – голова студентського наукового товариства Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

20 квітня 2017 р.    

 9.30 – 10.00 

ауд. 229 

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 
Стратегічні пріоритети банківської 

системи в умовах інтеграційних і 

глобалізаційних процесів.  

Активізація фінансових відносин як чинник 

забезпечення економічного зростання 

 12.30 – 14.00 

ауд. 314 

ЗАСІДАННЯ ДРУГЕ 
Проблеми розвитку обліково-аналітичного 

забезпечення господарської діяльності в 

умовах запровадження податкової реформи 

 12.30 – 14.00 

ауд. 414 

ЗАСІДАННЯ ТРЕТЄ 
Перспективи соціально-економічного 

розвитку України в умовах європейської 

інтеграції 

 12.30 – 14.00 

ауд. 407 

ЗАСІДАННЯ ЧЕТВЕРТЕ 
Інтеграційні та глобалізаційні процеси в 

економіці: соціально-гуманітарний і 

правовий аспекти 

 14.00 – 14.30 кава-брейк 

 14.30-17.00 продовження засідань 

21 квітня 2017 р.   

 9.00 – 10.30 

ауд. 229 

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 

20.04.2017 Перший день 

9.30-10.00 Реєстрація учасників 

10.10-10.20 Відкриття конференції 

Вітальне слово 

Механікова Олена Олександрівна, к.філол.н., 

заступник декана економічного факультету 

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», м. Черкаси 

Чепелюк Ганна Миколаївна, к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів та банківської справи 

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», м. Черкаси 

10.20-10.35 Перспективи інноваційного 

розвитку банків в контексті 

концепції банк 3.0 

Вікторія Данченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

10.35-10.40 Запитання до доповідача 

10.40-10.55 Стан та перспективи 

розвитку банківських 

інновацій в Україні 

Катерина Соломко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

10.55-11.00 Запитання до доповідача 

11.00-11.15 Оцінка надійності 

комерційного банку 

Микита Борейко, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв 

11.15-11.20 Запитання до доповідача 

11.20-11.35 Особливості обліку податку 

на додану вартість в умовах 

електронного 

адміністрування 

Альона Сидоркіна, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

11.35-11.40 Запитання до доповідача 

11.40-11.55 Криптовалюта в Україні: 

сучасний стан та тенденції 

Анастасія Дика, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

11.55-12.00 Запитання до доповідача 

 
 

 

 

 

 



 ЗАСІДАННЯ ПЕРШЕ, ауд. 229 
Стратегічні пріоритети банківської системи в умовах інтеграційних і глобалізаційних 

процесів.  

Активізація фінансових відносин як чинник забезпечення економічного зростання 

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

справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Діденко Сергій Васильович, старший викладач кафедри фінансів та банківської 

справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Майстренко Олексій, заступник голови студентського наукового товариства 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Доповідачі: Організація системи ризик-

менеджменту в банку 
1. Олена Бабченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Організаційні та методичні 

аспекти аналізу фінансової 

стійкості банку 

2. Ярослав Баштан, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Управління корпоративною 

безпекою банку в контексті 

організаційно-методичного 

забезпечення внутрішнього 

контролю 

3. Юлія Безденна, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Дослідження динаміки 

видатків державного 

бюджету на фінансування 

збройних сил України 

4. Олександра Бельдій, Надія Касіч, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Дослідження складу та 

структури видатків 

державного і місцевого 

бюджетів на охорону 

здоров’я та медицини 

5. Світлана Блінт, Тетяна Томілова, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Аналіз методів оцінки 

ефективності інвестицій 

6. Юрій Ботнар, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Антикризове управління як 

один із напрямів підвищення 

ефективності діяльності 

підприємства 

7. Анна Величко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Формування ресурсної позиції 

банків в Україні 

8. Євгеній Ветушко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Уточнення змісту поняття 

«антикризовий механізм 

фінансового менеджменту 

підприємства» 

9. Артем Гайдуков, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Підходи до оцінки 

конкурентоспроможності 

банку в контексті його 

стратегічного управління 

10. Вадим Гайович, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 
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Підходи до оцінки 

конкурентоспроможності 

банку в контексті його 

стратегічного управління 

11. Ірина Гиндик, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Проблематика ринку 

депозитних вкладів у сучасних 

умовах 

12. Лілія Голуб, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Особливості формування 

доходів Державного 

бюджету України в сучасних 

умовах 

13. Лілія Голуб, Тетяна Петренко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Shadow economy as threat of 

budgetary  and financial 

security of the state 

14. Маргарита Димчишина, Олена Кандиба, 

Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв 

Порівняльний аналіз 

фінансування інвестицій з 

використанням лізингу та 

емісії цінних паперів 

15. Андрій Дмитренко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Взаємозалежність ризиків 

електронного банкінгу 

16. Інна Домінова, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», м. Київ 

Вплив іноземних банків на 

банківський сектор України 

17. Маргарита Доник, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Вплив основних 

макроекономічних показників 

на кількість відділень 

комерційних банків 

18. Анастасія Драгумірова, Чорноморський 

національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 

Моніторинг кредитного 

ризику банку при фінансуванні 

інвестиційних проектів 

19. Анастасія Дробот, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Credit risk management in 

Ukrainian banks 

20. Софія Журавська, Чорноморський 

національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 

Банківське інвестиційне 

кредитування галузей 

економіки України: проблеми 

та напрями активізації 

21. Олена Закіра, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Cтрахування ресторанного 

бізнесу 

22. Марія Ільченко, ДВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

Залучені кошти та їх роль у 

формуванні ресурсної бази 

банку 

23. Владислав Калюжний, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Класифікація платіжних 

карт і їх обіг в Україні 

24. Анна Качуровська, ВСП Городищенський 

коледж Уманського національного 

університету садівництва 

Концепція економічного 

капіталу 

25. Любов Клімчук, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 
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Бюджетно-податкове 

регулювання як елемент 

стабілізаційної політики 

26. Іван Колбудський, Чорноморський 

національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 

Впровадження системи КПЕ 

як передумова реалізації 

стратегії розвитку 

підприємства 

27. Світлана Колодій, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Специфіка моніторингу в 

процесі банківського 

інвестиційного кредитування 

в Україні 

28. Альона Костогриз, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Вплив банківської кризи на 

парабанківську систему 

29. Марина Кот, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Проблеми та перспективи 

використання кріптовалют 
30. Владислав Криворучко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Наукові підходи до визначення 

ліквідності банку 

31. Оксана Куля, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Банк розвитку як інструмент 

удосконалення системи 

державного інвестування 

32. Вікторія Курінна, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Основні напрями 

вдосконалення управління 

кредитно-інвестиційною 

діяльністю банків 

33. Алла Левченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Управління комплаєнс-

ризиком фінансового 

моніторингу банку 

34. Анастасія Лимаренко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Підходи до трактування 

поняття «особисте 

страхування» 

35. Алла Лимарь, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Система управління 

кредитним ризиком банку в 

сучасних умовах 

36. Олеся Литвиненко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Сучасні аспекти іпотечного 

кредитування інвестиційних 

проектів 

37. Анна Литвинова, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Визначення основних 

орієнтирів розвитку 

споживчого кредитування в 

Україні 

38. Вікторія Милаш, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Методи оцінки ризиків в 

страхуванні 

39. Діана Морозова, ДВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

Державне регулювання 

інвестиційної діяльності в 

Україні 

40. Анна Москальова, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 
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Проблеми та перспективи 

створення поштових банків 

41. Олег Нарадько, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Теоретико-методичні підходи 

до змісту поняття 

«фінансовий механізм 

страхування 

автотранспортних ризиків» 

42. Катерина Нечаєнко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Проблеми залучення іноземних 

інвестицій в національну 

економіку 

43. Марина Несвідома, Інститут банківських 

технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Фактори формування 

депозитних ресурсів банку 

44. Діана Овчаренко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Покращення стану 

банківської системи України 

за рахунок глобалізаційних 

процесів у суспільстві 

45. Владислав Опенько, Інститут банківських 

технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Міжнародний досвід 

функціонування земельних 

банків та перспективи його 

використання в Україні 

46. Марина Осадча, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Сутність та сучасні 

тенденції розвитку ринку 

лізингових послуг в Україні 

47. Каріна Осауленко, ДВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

Фінансовий моніторинг як 

метод управління фінансовою 

стійкістю банку 

48. Влада Павлова, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Удосконалення оцінки 

заставного майна в системі 

аналізу 

кредитоспроможності 

підприємства 

49. Владислав Плужний, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Державне регулювання 

небанківських фінансово-

кредитних установ 

50. Сергій Полях, Навчально-науковий 

інститут бізнес-технологій «УАБС» 

Сумського державного університету, 

м. Суми 

Дослідження проблем 

державного боргу України 
51. Денис Попов, Едуард Сідельніков, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Фактори, що впливають на 

фінансову стійкість 

суб`єктів господарювання 

52. Ігор Потьомкін, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Теоретичні підходи до 

управління грошовими 

потоками підприємств 

53. Євгеній Прищепа, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Банківське кредитування 

сільськогосподарських 

підприємств: проблеми та 

перспективи розвитку 

54. Вадим Путря, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 
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Облікова ставка НБУ: 

балансування у таргетуванні 

інфляції та ВВП 

55. Ольга Раку, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв 

Особливості управління 

фінансовими ресурсами 

страховика 

56. Ігор Римський, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Savings, investments and their 

part in economic growth 

57. Катерина Русанова, Чорноморський 

національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 

Вплив довіри населення на 

результативність монетарної 

політики 

58. Ганна Семененко, Чорноморський 

національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 

Теоретичні основи 

функціонування еквайрингу в 

Україні 

59. Владислава Сивоконь, Ірина Фулитка, 

ВСП Городищенський коледж Уманського 

національного університету садівництва 

Розвиток ринку фінансового 

лізингу в активізації 

інвестиційної діяльності 

банків 

60. Олександра Сидоренко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Депозитні методи 

формування ресурсів банку, 

особливості їх використання 

у сучасних умовах 

61. В’ячеслав Сон, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Оцінка ефективності 

інвестиційного кредитування 

62. Катерина Ткаченко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Етапізація процесів 

управління власним капіталом 

банку 

63. Олександр Тумасов, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Особливості впровадження 

медичного страхування в 

Україні 

64. Юлія Філатова, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Стратегія забезпечення 

ефективності діяльності 

банку 

65. Тамара Царинник, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Внутрішній аудит кредитних 

операцій комерційних банків 

України 

66. Любов Черненко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси  

Іноземний капітал у 

банківській системі України 

67. Наталія Чуєнко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Інноваційні продукти і 

технології на ринку 

банківських послуг 

68. Марина Шарпар, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 
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Роль ринку міжбанківського 

кредитування у забезпеченні 

економічного розвитку 

України 

69. Валентина Ященко, ДВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

 ЗАСІДАННЯ ДРУГЕ, ауд. 314 
Проблеми розвитку обліково-аналітичного забезпечення господарської діяльності в 

умовах запровадження податкової реформи 

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

оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Лютова Ганна Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і 

оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Тимошенко Вікторія, член студентського наукового товариства Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Доповідачі: Облікова політика стосовно 

формування фінансової 

звітності 

1. Оксана Атамась, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Дебіторська заборгованість: 

актуальні питання організації 

обліку заборгованості 

2. Олена Бабенко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Оптимізація податку на 

додану вартість 

3. Юрій Биба, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Поняття обліку розрахунків 

за виплатами працівників 

4. Єлизавета Богдан, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Аналіз рівня мінімальної 

заробітної плати в Україні 

та країн світу 

5. Анна Ващук, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Особливості фінансового 

обліку електронних грошей 

6. Лілія Гапченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Спрощена система 

оподаткування в Україні та 

шляхи її вдосконалення 

7. Ольга Гуленко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Проблемні питання 

організації обліку та 

нарахування амортизації 

інших необоротних 

матеріальних активів на 

підприємстві 

8. Мирослава Єпіфанова, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Особливості оподаткування 

бартерних операцій 

9. Анна Загнибіда, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Проблеми обліку власного 

капіталу на підприємстві 

10. Сніжана Калашник, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 
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Амортизація основних засобів 

у фінансовому та 

податковому обліку 

11. Тетяна Кітченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Гармонізація фінансової 

звітності суб’єктів 

державного сектору з 

міжнародними стандартами 

12. Наталія Коваленко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси  

Облік поворотної фінансової 

допомоги за МСБО та П(с)БО 

13. Анна Лісова, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Соціальна несправедливість 

сплати податку на доходи 

фізичних осіб 

14. Тетяна Мандоліна, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Роль бухгалтерського обліку в 

сучасному суспільстві 

15. Наталія Мисько, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Вплив дооцінки основних 

засобів на показники 

діяльності підприємства 

16. Катерина Михайленко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Актуальні проблеми обліку та 

оцінки нематеріальних 

активів в Україні 

17. Інна Мірошниченко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Актуальні аспекти індексації 

доходів громадян 

18. Тетяна Морозова, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Тінізація української 

економіки: причини та 

наслідки 

19. Марина Мохонько, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Підходи до визначення 

інтелектуальних ресурсів 

підприємства та їх оцінка 

20. Ярослава Поцикайло, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Оптимізація витрат на 

заробітну плату з точки зору 

підприємства 

21. Олександр Трембач, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Теоретичні основи 

бухгалтерського обліку в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

22. Юлія Фальківська, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Особливості обліку ремонтів 

орендованих основних засобів 

23. Вікторія Чорнай, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 
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 ЗАСІДАННЯ ТРЕТЄ, ауд. 414 
Перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції 

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

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Кукса Валентина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

управління Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Півторацька Любов, член студентського наукового товариства Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Доповідачі: Перспективи використання 

геотермальної енергії в 

Україні 

1. Анна Атіскова, Владислав Семеняка, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Аналіз діяльності бізнес-

інкубаторів на базі вищих 

навчальних закладів 

2. Анна Бабічева, Чорноморський 

національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 

Альтернативна енергетика в 

Україні: стан та перспективи 

розвитку 

3. Владислав Білик, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Трансформація ринку праці в 

умовах формування економіки 

знань 

4. Владислав Білик, Владислав Криворучко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Сонячні батареї як 

альтернативне джерело 

енергії 

5. Максим Васільєв, Олена Дума, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Соціальне партнерство – 

шлях до ЄС 

6. Анастасія Дика, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Криптовалюта грошам на 

заміну 
7. Анна Дробот, Анастасія Максимова, 

Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв 

Збут продукції та місце 

товаровиробників на 

аграрному ринку України 

8. Владислав Дудник, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси  

Форми оплати праці в країнах 

світу. Міжнародний досвід 

9. Юлія Гончар, Росіна Рясько, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Аспекти мотивації праці в 

сучасних умовах на 

підприємстві 

10. Арсен Григорян, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Антикризове управління 

фінансово-економічною 

діяльністю 

11. Андрій Жовтко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 
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Сутність, принципи та 

технології коучингу як 

новітнього методу управління 

персоналом 

12. Юрій Заїчко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Географічна структура та 

професійний склад «відтоку 

умів» в Україні 

13. Юлія Кваченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Проблеми безробіття в 

Україні: причини й пропозиції 

по виходу з ситуації 

14. Віта Колосова, Оксана Ткаленко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Соціально-економічні наслідки 

зовнішньо-трудової міграції 

України 

15. Валерія Культенко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Наслідки вступу України до 

СОТ 

16. Андрій Курченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Особливості функціонування 

Єврорегіонів України 

17. Ірина Лисенко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси  

Екологічна криза та її вплив 

на соціально-економічний 

стан України 

18. Альона Лук’яненко, Юлія Сокуренко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Вплив генетично-

модифікованих організмів на 

людину 

19. Олександра Міхальчук, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси  

Поняття «якості» продукції. 

Якість і 

конкурентоспроможність 

продукції» 

20. Михайло Озірний, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Пріоритети розвитку 

аграрного сектору економіки 

України в умовах 

міжнародного 

співробітництва 

21. Юлія Оришич, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Аналіз взаємозв`язку системи 

оплати праці та мотивації 

22. Наталія Павлик, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Основні інструменти 

міжнародних фінансових 

організацій 

23. Ксенія Пантєлєєва, ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Київ 

Зародження екопоселень в 

Україні 
24. Тетяна Петренко, Вікторія 

Скоробрещук, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Основні проблеми мотивації 

праці та шляхи їх подолання в 

Україні 

25. Вадим Пилипенко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 



 

 14 

Особливості управління 

інвестиційною діяльністю 

підприємства в умовах 

національної економіки 

26. Вікторія Пічкур, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Охорона праці як важливий 

елемент 

конкурентоспроможності 

підприємства 

27. Юлія Рак, Черкаський навчально-науковий 

інститут ДВНЗ «Університет банківської 

справи», м. Черкаси 

Проблеми фінансування науки 

в Україні та шляхи її 

вирішення 

28. Юлія Рак, Черкаський навчально-науковий 

інститут ДВНЗ «Університет банківської 

справи», м. Черкаси 

Нематеріальні заохочення, як 

основний спосіб підвищення 

продуктивності праці 

29. Любомир Ребець, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Питання «шкідливих» тварин 30. Аліна Руденко, Яна Падалка, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Інновацйні методи управління 

в організації: поняття та 

принципи 

31. Євгеній Савчук, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Особливості безробіття в 

Україні причини та шляхи 

зниження його рівня 

32. Тетяна Сидоренко, Марина Підкуйко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси  

Інноваційна політика як 

предмет управлінського 

впливу 

33. Олександр Собченко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Європейська інтеграція як 

стратегічний вибір України 

34. Дмитро Тищенко, Сумська філія 

Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

Особливості внутрішньої 

міграції в Україні 

35. Марина Туркевич, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Проблеми розвитку 

підприємств галузі охоронних 

послуг 

36. Олег Шуть, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Сучасні проблеми розвитку 

прогнозування підприємства 

37. Артем Щербатюк, Інститут банківських 

технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Шляхи забезпечення 

економічного зростання 

України 

38. Оксана Щербина, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 
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 ЗАСІДАННЯ ЧЕТВЕРТЕ, ауд. 407 
Інтеграційні та глобалізаційні процеси в економіці: соціально-гуманітарний і правовий 

аспекти 

Модератори: Анісімов В’ячеслав Валентинович, к.і.н., доцент, доцент кафедри права та 

соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Чернявський Анатолій Леонідович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри права та 

соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Дряпова Любов, член студентського наукового товариства Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Доповідачі: Боротьба з чиновницькою 

корупцією в Китаї та 

Україні: порівняльна 

характеристика 

1. Оксана Безугла, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Дослідження етичних 

проблем жорстокого 

поводження з тваринами 

2. Олександра Бельдій, Надія Касіч, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Інноваційні технології у 

навчальному процесі з 

фізичної культури 

3. Віта Гарбар, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Taxation of money transfers of 

working migrants in Ukraine 
4. Альона Даниленко, Марина Козир, 

Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв 

Банкнотно-монетний двір  

Національного банку України 

історія формування та 

розвитку 

5. Петро Душейко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Визначна роль особистості в 

історії комп'ютерних гігантів 

6. Петро Душейко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Міжнародне співробітництво 

у галузі охорони природи 
7. Катерина Іващенко, Вікторія Писанко,  

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Дослідження динаміки 

видатків бюджетної системи 

України на соціальний захист 

та соціальне забезпечення 

8. Катерина Колесніченко, Анна Міщенко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси  

Екологічний слід людини та 

людства 
9. Катерина Колесніченко, Анна Міщенко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Зміст договору чартеру 

(фрахтування) 

10. Тетяна Кузьменко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Проблеми розвитку аграрного 

законодавства України 

11. Тетяна Лук’ященко, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

м. Черкаси 
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Концепція сталого розвитку 12. Вікторія Овчіннікова, Інна Олексієнко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Теоретичне обґрунтування 

впливу фізичних вправ на 

розумову працездатність 

студентів 

13. Тетяна Петренко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Особливості внесення 

майнових прав 

інтелектуальної власності  до 

статутного капіталу 

товариства з обмеженою 

відповідальністю 

14. Ганна Півошенко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Зовнішня міграція України як 

демографічна проблема та 

оцінка її наслідків 

15. Марина Підкуйко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Розвиток наукових 

досліджень, як спосіб виходу 

країни з періоду рецесії та 

один з методів вигідного 

інвестування 

16. Любомир Ребець, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Проблематика соціально-

економічного відновлення 

Донбасу 

17. Таїсія Русіновська, Юлія Усенко, 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 

м. Черкаси 

Особливості кредитування 

МВФ української економіки 

18. Росіна Рясько, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Транскордонне 

співробітництво та 

Єврорегіони 

19. Тетяна Сидоренко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Інтеграційні та 

глобалізаційні процеси в 

економіці: соціально-

гуманітарний і правовий 

аспекти 

20. Наталія Тимофєєва, Інститут банківських 

технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Вплив офшорних центрів на 

розвиток економіки України 

21. Оксана Ткаленко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Роль іноземних мов у процесі 

формування полікультурної 

компетентності студентів 

22. Юлія Філатова, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Етичні аспекти 

трансплантації 

23. Наталія Чуєнко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Проблема «відтоку мізків» в 

Україні та шляхи її вирішення 

24. Оксана Щербина, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 

Стратегії удосконалення і 

розвитку аграрного 

законодавства України, як 

складової державної аграрної 

політики 

25. Олена Юрченко, Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси 
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