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ПРОГРАМА 

 
Студентської науково-практичної конференції 

за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціалізації «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА» 

та 
ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та аспірантів 
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 
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Черкаси 
 



 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

11 квітня 2019 р. ауд. 229 
 

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників 

10.00 – 10.15 Привітання учасників 

10.15-12.00 Засідання I: 

Виступи з доповідями, презентація результатів наукових 

досліджень 

12.00 – 12.25 кава-брейк 

12.30 – 14.00 Засідання II: 

Виступи з доповідями, презентація результатів наукових 

досліджень 

14.00-14.30 Підведення підсумків конференції 

14.30-15.00 Нагородження переможців 

 

 

 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
у рамках ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів 

«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» 

11 квітня 2019 р. ауд. 231 
 

8.45 – 11.35 Виступи-презентації конкурсних проектів 

11.35-12.00 Підведення підсумків. Нагородження переможців 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні вимоги: 

Робочі мови: українська, англійська 

 

Регламент: 

для доповідей – до 10 хв.; 

 для питань і відповідей – до 5 хв. 



Програмний комітет 

підсумкової науково-практичної конференції 

II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

зі спеціалізації «Фінансова безпека» 
 

Голова Барановський О. І., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Заступник 

голови 

Пантєлєєва Н. М., д.е.н., доцент, заступник директора Черкаського інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» 

Члени Варналій З. С., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 Кнейслер О. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів 

господарювання і страхування Тернопільського національного економічного 

університету 

 Сіренко Н. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Миколаївського національного аграрного університету 

 Вахович І. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Луцького національного технічного університету 

 Слободянюк Н. О., д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган_Барановського 

 Грабчук О. М., д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

 Колодій С. Ю., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Онищенко С. В., д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

 Квасницька Р. С., д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Хмельницького національного університету 

 Захаркін О. О., д.е.н., доцент кафедри фінансів і підприємництва Сумського 

державного університету 

 Галич Р. В., к.ю.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»  

 Оніщенко В. В., к.е.н., начальник філії Черкаського обласного управління 

ПАТ «Державний ощадний банк» 

 Лимарь О. В., директор Черкаського представництва ПрАТ СК «VUSQ» 
 

Програмний комітет 

ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів 

«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» 
 

Голова Рогова Н. В., к.е.н., доцент, директор Черкаського інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Заступник 

голови 

Пантєлєєва Н. М., д.е.н., доцент, заступник директора Черкаського інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» 

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

Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Кочума І. Ю, к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Черкаського 

інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Брайченко С. М., к.ю.н., завідувач кафедри права та соціально-гуманітарних 

дисциплін Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 

Програмний комітет 

конкурсу проектів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
 

Голова Засядько А. А., д.т.н., професор, професор кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Члени Касярум О. П., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Касярум Я. О., к.пед.н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій 

Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 



ПРОГРАМА 
ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

II ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 
ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА» 

Фінансова безпека банку в умовах цифровізації економіки (ТРЕНД) 

Доповідач: Куліш Ростислав Ростиславович 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Боргова складова фінансової безпеки держави: оцінка ризиків та стратегічні 

пріоритети зміцнення (Боргова складова) 

Доповідачі: Невідомський Олексій Валентинович 

Андреєва Катерина Олексіївна 

Тернопільський національний економічний університет 

Фінансова безпека України в умовах гібридної війни (Успіх 2019) 

Доповідач: Томашевський Тарас Тарасович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Фінансова безпека у сфері страхування (Безпека страхування) 

Доповідач: Сорока Марія Святославівна 

Тернопільський національний економічний університет 

Вплив іноземного капіталу на фінансову безпеку банківської системи України 

(Іноземний капітал) 

Доповідач: Худзік Роман Степанович 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Оперативне експрес-оцінювання фінансової безпеки банку (Безпечний банк) 

Доповідач: Левчук Юлія Леонідівна 

Хмельницький національний університет 

Державний борг як індикатор фінансової безпеки України (Державний борг 1) 

Доповідач: Кульчинська Оксана Петрівна 

Луцький національний технічний університет 

Деофшоризація у забезпеченні фінансової безпеки України (Litus distant) 

Доповідач: Мендрик Діана Євгеніївна 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Детермінанти інвестиційного забезпечення фінансової безпеки України (кредо 

успіху) 

Доповідач: Шокер Римма Ігорівна 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського 



 

Довіра в системі чинників фінансової безпеки банків України (Довірознавець) 

Доповідачі: Лабунець Маргарита Ігорівна 

Паламар Надія Володимирівна 

Львівський національний університет імені І. Франка 

Фінансова інклюзія як драйвер забезпечення фінансової безпеки України 

(Амазонка) 

Доповідачі: Тверезовська Олександра Ігорівна 

Луценко Дар’я Валеріївна 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені 

Олега Балицького Сумського державного університету 

Трансформаційна програма розвитку банківської системи України в сучасному 

фінансово-економічному просторі (РБС 2019) 

Доповідачі: Іваненко Ганна Юріївна 

Костенко Тетяна Андріївна 

Миколаївський національний аграрний університет 

 



ПРОГРАМА 

ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 
аспірантів «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 

 
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Доповідачі: Удосконалення та впровадження банківських інновацій в Україні 

Безносюк Оксана Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Управління ліквідністю банку як складова його фінансової стійкості 

Ганженко Тетяна Сергіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Вплив рекомендацій Базеля III на банківську систему 

Сегелин Андріана Ігорівна, здобувач вищої освіти; 

Гореча Василина Ігорівна, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Конкурентоспроможність банків України в умовах євроінтеграції  

Затворницький Костянтин Сергійович, аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Шахрайство з використанням банківських платіжних  карток 

Іванюк Катерина Василівна, здобувач вищої освіти; 

Родіонова Евеліна Василівна, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Нетипові форми зайнятості у банківському секторі України  

Домуз Олена Олександрівна, аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Іноземні банки в банківській системі України 

Коваленко Ярослав Миколайович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Нетрадиційні банківські продукти 

Кошельник Іванна Сергіївна, здобувач вищої освіти; 

Лашкевич Світлана Вікторівна, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Загрози фінансової безпеки банку 

Куліш Ростислав Ростиславович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Напрями розвитку банківської системи України в процесі фінансової глобалізації 

Хитра Надія В’ячеславівна, здобувач вищої освіти; 

Марканич Тетяна Романівна, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Система управління кредитним ризиком банку  

Пошелюзна Тетяна Віталіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Основи антикризового управління в комерційному банку 

Розанов Владислав Іванович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Проблеми та перспективи розвитку діяльності державних банків в Україні 

Русіновська Таїсія Миколаївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

Управління фінансовою стійкістю банку 

Сідельніков Едуард Олексійович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Управління стійкістю банківської системи з позицій синергетичного підходу 

Ткачук Наталія Миколаївна, докторант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Моделі регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ 

Хоружий Сергій Гаврилович, докторант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Банківське мікрокредитування малого підприємництва в Україні 

Касіч Надія Анатоліївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Роздрібний банківський бізнес: класичні підґрунтя та сучасні тренди  

Сокуренко Юлія Віталіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Сучасні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні 

Бельдій Олександра Вікторівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Стан іпотечного кредитування перспективи розвитку в Україні 

Восковець Сергій Анатолійович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Фінансова безпека банківської системи в Україні 

Войцехівська Світлана, здобувач вищої освіти 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

Проблеми кредитно-інвестиційної діяльності банків України 

Скляренко Вікторія Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Аналіз основних інструментів депозитної політики АТ КБ «ПриватБанк» 

Лисенко Ірина Валеріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Сучасна організація антикризового управління в банку 

Вовчановська Світлана, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Іноземні інвестиції як необхідна умова розбудови України 

Кабенгеле Григорій Теофіло, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Вплив довіри населення на фінансову безпеку системно важливих банків України 

Литвиненко Олеся Володимирівна, аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Платіжні картки та їх значення в системі безготівкових розрахунків 

Романчук Світлана Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Перспективні напрямки удосконалення управління витратами банку 

Білоус Тетяна Олегівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Теоретико-методичні підходи до тлумачення поняття «фінансовий 

потенціал банку» 

Клімова Ольга Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Особливості формування та управління ресурсною базою банку в умовах 

економічної нестабільності 

Овчіннікова Вікторія Петрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

 Управління фінансовою діяльністю банківської установи 

Олексієнко Інна Олегівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Організація та управління фінансами банку 

Пипа Наталія Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ЯК ЧИННИК 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

Доповідачі: Стан інфляційних процесів в Україні  

Блашко Марина Віталіївна, здобувач вищої освіти 

Одеський державний аграрний університет 

 Cучасні аспекти антикризового менеджменту на підприємствах України  

Колосова Віта Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Використання Big Date при організації антикризового управління на 

підприємствах 

Корідзе Вікторія Давидівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Роль банків в організації житлового іпотечного кредитування 

Лебідь Євгеній Олександрович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Методика аналізу фінансових результатів діяльності страховиків України 

Гузела Ірина Анатоліївна, здобувач вищої освіти 

Тернопільський національний економічний університет 

 Новітні джерела інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств 

Шевченко Руслан Євгенійович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Аналіз розвитку інвестиційного ринку України 

Нечипоренко Андрій Олегович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Інвестиційний клімат країни, як запорука фінансової міцності держави 

Рясько Росіна Василівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну 

Підкуйко Марина Ігорівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Інвестування в альтернативні джерела енергії в Україні 

Ткаченко Аліна Юріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Основні елементи управління фінансами страхових компаній 

Компанієць Валентина Юріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Фінансові ресурси домогосподарств Черкаської області: сучасний стан та 

тенденції 

Гриценко Катерина Юріївна, здобувач вищої освіти; 

Косенко Дарина Василівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Сутність фінансової стійкості страхової компанії та фактори впливу на неї 

Добрянська Інна Едуардівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Ризики банківського проектного фінансування та методи управління ними 

Грицай Діана Юріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

 Організаційно-економічний механізм безпеки діяльності банків на ринку 

похідних фінансових інструментів 

Діденко Сергій Васильович, ст. викладач, аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Міграційні процеси в Україні: їх вплив на платіжний баланс та соціально-

економічні наслідки 

Кот Марина Василівна, здобувач вищої освіти; 

Душейко Петро Андрійович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Ринок праці в Україні: аналіз показників та основні проблеми  

Душейко Петро Андрійович, здобувач вищої освіти; 

Лукшина Анастасія Дмитрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Фінансовий аналіз в системі комплексної діагностики інвестиційної 

привабливості підприємства 

Цегельний Олександр Сергійович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Problems of development of small enterprise in Ukraine and ways of their overcome 

Білик Владислав Юрійович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Сучасні методи аналізу фінансового стану підприємства 

Синельник Ярослав, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Деякі аспекти оцінки та перспектив співпраці МВФ з Україною 

Троян Ярослава Віталіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Фінансова інклюзія як драйвер забезпечення фінансової безпеки України 

Тверезовська Олександра Ігорівна, здобувач вищої освіти 

Сумський державний університет 

 Фінансове забезпечення сільського господарських підприємств 

Руденко Євген Вікторович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Фактори, що впливають на розмір власного капіталу банку 

Гарбар Віта Анатоліївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Теоретична концептуалізація поняття «Фінансовий механізм» 

Гайович Вадим Юрійович, аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 Шляхи забезпечення фінансової стійкості страхових компаній 

Стрілець Анжела Миколаївна, здобувач вищої освіти 

Національний університет харчових технологій 
 Модернізація механізму фінансування закладів вищої освіти державної форми 

власності в Україні 

Попович Людмила Олексіївна, аспірант 

Університету державної фіскальної служби України 
 Особливості визначення справедливої вартості акцій компанії на основі 

мультиплікаторів 

Косюч Руслан, здобувач вищої освіти 

Університет державної фіскальної служби України 
 Інновації фінансування малого і середнього підприємництва 

Чмир Марина Іванівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

 Провадження податку на виведений капітал для стимулювання економічного 

зростання 

Дрига Денис, здобувач вищої освіти 

Університет державної фіскальної служби України 

 Фінансове планування діяльності сучасного підприємства 

Демич Генадій Володимирович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 Зміст та особливості страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері 

Жук Марина, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 Впровадження системи збалансованих показників як інноваційного 

інструменту підвищення фінансової стійкості підприємства 

Зубко Лілія Ігорівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 Управління бізнес-процесами страховика 

Колодня Алла Павлівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 Методи управління активами підприємства 

Кривда Наталія Михайлівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 Методи діагностики фінансового стану з метою здійснення антикризового 

менеджменту на підприємстві 

Литвиненко Олег Петрович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 Управління фінансовою стратегією розвитку підприємства 

Луцик Катерина Сергіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 Фактори управління фінансовою стійкістю підприємств 

Чайкін Олег Володимирович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Доповідачі: Управління кадровими ризиками в сучасних умовах  

Богів Роман Євгенович, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Сутність фінансової стійкості страхової компанії та фактори впливу на неї  

Долиненко Діана Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Особливості управління людськими ресурсами у державній установі 

Поковба Вікторія Михайлівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Маркетинговий аналіз та його значення в діяльності підприємства 

Єпіфанова Мирослава Анатоліївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Організація діяльності підприємства на засадах інноваційного маркетингу 

Холодний Ярослав Володимирович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Управління організаційними змінами: переваги та недоліки  

Троян Ярослава Віталіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Сучасні технології прийняття управлінських рішень 

Прутіян Вікторія Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

Маркетинговий менеджмент та його місце в системі управління 

підприємством 
Діляєва Єлєна Ігорівна, здобувач вищої освіти; 

Здор Анастасія Анатоліївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Прихований маркетинг як дієвий інструмент досягнення поставлених цілей 

підприємства 

Яблонська Альбіна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Специфіка мотивації та стимулювання працівників освітніх закладів 

Коваль Діана Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств 

Харченко Алла Сергіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Ринкові технології інноваційного менеджменту 

Харченко Юлія Сергіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Технології добору персоналу на посади в державній службі 

Кирилова Еліонора Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Доповідачі: Методичні підходи до діагностики та забезпечення фінансової стабільності 

підприємства  

Жаворонкова Марія Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Сучасні методи управління фінансовими ризиками суб'єктів господарювання  

Терех Олена Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Особливості відображення в обліку дебіторської заборгованості як 

фінансового активу 

Ткаченко Юлія Павлівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Відображення доходів кредитних спілок в обліку та звітності  

Садовнича Світлана Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Особливості організації та нарахування заробітної плати при вахтовому 

методі роботи 

Кузьменко Аліна Вікторівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Застосування дискримінантного аналізу в управлінні запасами підприємства  

Кульчицька Дарина Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Теоретичні аспекти аналізу ефективності використання основних засобів 

Наталич Інна Геннадіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Класифікація біологічних активів як об’єктів сільськогосподарської діяльності 

Динда Катерина Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Оптимізація грошових потоків підприємств 

Кононенко Людмила Валеріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

Інформаційне забезпечення економічного аналізу   

Мусюра Вікторія Ігорівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні суб’єктами господарювання 

Парахоня Наталія Анатоліївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами: особливості складання 

та подання 

Піщана Світлана Миколаївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Аналіз витрат виробництва як інструмент забезпечення ефективного 

управління підприємством 

Вара Леся Віталіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Резерв сумнівних боргів: необхідність його створення і використання 

Наталич Інна Геннадіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Консервація основних засобів. Особливості обліку 

Кормаченко Лілія Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Методологічні розбіжності в обліку основних засобів у вітчизняній і 

міжнародній практиці  

Шарай Анна Віталіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Застосування різних видів оцінки активів в бухгалтерському обліку  

Павленко Лілія Євгеніївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ТА ПРАВОВІ ВИМІРИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Доповідачі: Результати анкетування студентів про стан фізичного виховання у 

Харківському навчально-науковому інституті державного вищого навчального 

закладу «Університет банківської справи»  

Помазан Аркадій Анатолійович, ст. викладач кафедри менеджменту та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Історичні аспекти виникнення облікової діяльності 

Троян Ярослава Віталіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Право власності 

Могила Ірина Вадимівна, здобувач вищої освіти; 

Зінченко Юлія Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Правосвідомість громадян як основа правової культури України 

Заварикіна Наталія Едуардівна, здобувач вищої освіти; 

Келеман Софія Іванівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Парадигма захисту прав людини 

Добролежа Ірина Олександрівна, здобувач вищої освіти; 

Грошева Ольга Андріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

Поділ влади в Україні 

Братко Ярослав Євгенійович, здобувач вищої освіти; 

Заєленчець Олексій Станіславович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Органи і служби у справах дітей 

Келеман Софія Іванівна, здобувач вищої освіти; 

Заварикіна Наталія Едуардівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Психологічні аспекти правоохоронної діяльності 

Колпаченко Ксенія Костянтинівна, здобувач вищої освіти; 

Лисак Михайло Олександрович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Порушення прав інтелектуальної власності 

Маліцький Денис Віталійович, здобувач вищої освіти; 

Білоус Ірина Миколаївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Етико-правові засади оподаткування та кредитування у мусульманському світі 

Рімаві Діана Сергіївна, здобувач вищої освіти; 

Чіжикова Світлана Едуардівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств: 

досвід США для України 
Кравец Ірина Павлівна, здобувач вищої освіти; 

Вдовіченко Руслана Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Сутність держави та проблеми її реалізації 
Єрмоленко Юлія Андріївна, здобувач вищої освіти; 

Зінов’єва Анастасія Геннадіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Основні ознаки засад кримінального провадження України 
Пшенова Анастасія Альбертівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Завдання кримінального провадження України 
Байдаченко Маша Миколаївна, здобувач вищої освіти; 

Кравченко Наталія Анатоліївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Проблематика прогалин у праві та способи їх усунення 
Мартиненко Олександр Іванович, здобувач вищої освіти; 

Рубан Максим Валерійович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Особливості розслідування замаскованих убивств 
Михайлова Марія Дмитрівна, здобувач вищої освіти; 

Кропивко Вікторія Юріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Органи Національної поліції як суб’єкт запобігання корупції 
Лисенко Вадим Олексійович, здобувач вищої освіти; 

Веремієнко Ростислав Тарасович, здобувач вищої освіти; 

Дронов Сергій Володимирович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Примусові заходи медичного характеру 

Безугла Оксана Олександрівна, здобувач вищої освіти; 

Компанієць Вікторія Олексіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

Україна та ЄС у сфері захисту прав людини 
Полудень Анна Олександрівна, здобувач вищої освіти; 

Вельгуш Інна Андріївна, здобувач вищої освіти; 

Майстренко Юлія Анатоліївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Захист прав трудових мігрантів в Україні 

Кузьменко Тетяна Вікторівна, здобувач вищої освіти; 

Дрянова Любов Василівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Специфіка порушень прав людини в Україні 

Кугот Анастасія Олександрівна, здобувач вищої освіти; 
Галич Дмитро Юрійович, здобувач вищої освіти; 

Лопаревич Олександр Олександрович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Значення для України Хартії основних прав Європейського союзу 

Хавронич Максим Михайлович, здобувач вищої освіти; 

Гриник Віталій Вікторович, здобувач вищої освіти; 

Харченко Руслан Вікторович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Регулювання економічної безпеки держави 

Гудзь Ростислав Русланович, здобувач вищої освіти; 

Дишлева Марія Сергіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Четверте покоління прав людини 

Гвоздинський Артем Сергійович, здобувач вищої освіти; 

Лазорін Антон Едуардович, здобувач вищої освіти; 

Туренко Віталій Сергійович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Проблематика розвитку громадянського суспільства в Україні 
Магдалюк Анна Ігорівна, здобувач вищої освіти; 

Попов Олексій Миколайович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Кваліфікація самовільного присвоєння владних повноважень 

Матвієнко Тетяна Іванівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Доповідачі: Е-banking як нова модель інтегрованої банківської діяльності 

Сегелин Андріана Ігорівна, здобувач вищої освіти; 

Гореча Василина Ігорівна, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Вплив цифровізації на фінансову стабільність банку  

Каспров Михайло Станіславович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Смарт-перстень як один з механізмів безконтактної оплати  

Хитра Надія В’ячеславівна, здобувач вищої освіти; 

Марканич Тетяна Романівна, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Використання IT інструментів у продажі банківських продуктів і послуг  

Масик Ірина Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Забезпечення конкурентних переваг банку в умовах цифровізації  

Петренко Тетяна Андріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

Краудінвестінг як новий інноваційний інструмент для розвитку бізнесу 

Скиба Вікторія Володимирівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Впровадження цифрових технологій в управління діловою активністю та 

платоспроможністю підприємства 

Шевченко Ірина Валеріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Світова міжбанківська система SWIFT 

Романчук Світлана Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Стратегічне управління в банку в умовах цифровізації банківського сектору 

Усенко Юлія Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Переваги та недоліки цифровізаціі в банківській сфері 

Малініна Анастасія Сергіївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Проблеми та перспективи становлення цифрової економіки України 

Культенко Валерія Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Альтернативні джерела фінансування малого та середнього бізнесу 

Семеняка Владислав Петрович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Основні проблеми впровадження інноваційних цифрових технологій 

комерційними банками України 

Атіскова Анна Юріївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Тенденції розвитку цифрової економіки на сучасному етапі 

Ткаченко Ірина, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Цифрова трансформація бізнесу України 

Шабаш Євгеній, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Інноваційна інфраструктура ринку платіжних послуг 

Поліщук Роман, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Цифрові тренди та їх значення для України 
Мішенко Олександр Олександрович, здобувач вищої освіти; 

Демченко Ліна Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Smart-контракти: питання регулювання та впровадження у фінансовій сфері 

Романовська Людмила Віталіївна, науковий співробітник 

ДВНЗ «Університет банківської справи»  

Технологія блокчейн та можливості її застосування 

Здор Анастасія Анатоліївна, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Модернізація системи управління ризиками у вітчизняних банках під впливом 

процесів цифровізації 

Мурований Олександр Миколайович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Бази даних для Big Data 

Лядецький Владислав Петрович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



 

 Погляд на блокчейн з позиції теорії баз даних 

Третяк Сергій Вікторович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 Цифрові технології фінансового посередництва 

Панченко Андрій Миколайович, здобувач вищої освіти 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 



Для заміток 
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Довідкове видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

Студентської науково-практичної конференції 
за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціалізації «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА» 
та 

ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів 

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 
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