
Результати роботи наукових гуртків по кафедрі «Фінанси, банківська справа та 

страхування» за 2018-2019 н.р. 

  

Кількість надрукованих студентських наукових праць 

- у наукових (в т.ч. електронних) збірниках України – 43 публікації 
№ 

з/п 

П.І.Б. 

автора (ів) 

Назва роботи Видавництво, 

журнал 

П.І.Б. 

керівника 

1 Холод С.М. Проблеми розвитку 

ринку 

агрострахування в 

Україні 

Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-

практ. конф. «Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях» / [за ред. А.В. 

Череп]. Запоріжжя : Видавництво 

ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 260-261 

Рубцова 

Н.М. 

2 Хитров А.О. Обов’язкове 

страхування 

цивільно-правової 

відповідальності 

власників 

автотранспортних 

засобів: стан та 

перспективи 

розвитку 

Глобальні принципи фінансового, 

облікового та аналітичного 

забезпечення аграрного сектора 

економіки: матеріали Міжнар. Наук.-

практ. Конф., 8- 9 листопада 2018 р. 

Вип. 1/ Харк. Нац. Аграр. Ун-т. – 

Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 181-

183 

3 Мазурова І.В.  Особливості 

розвитку 

страхового 

посередництва в 

Україні  

Збірник матеріалів XІІI Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Управління соціально-економічним 

розвитком регіонів та держави» / [за 

ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : 

Видавництво ЗНУ, 2019. 314 с. – с. 

215-216 

4 Шевелева О.В.  Страхування життя 

в системі 

особистого 

страхування 

Збірник матеріалів XІІI Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Управління соціально-економічним 

розвитком регіонів та держави» / [за 

ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : 

Видавництво ЗНУ, 2019. 314 с. – 

5 Клімова А. О.  Сутність та 

необхідність 

розвитку 

медичного 

страхування 

Актуальні соціально-економічні 

проблеми держави і регіонів. Збірка 

матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 

50-річчю факультету економіки та 

менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: 

Проблеми розвитку фінансів та 

фінансової науки (13-14 травня 2019 

р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко 

В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 

305 с. - с.117-118 

6 Мазурова І. В. Роль страхових 

посередників на 

страховому ринку 

України 

Актуальні соціально-економічні 

проблеми держави і регіонів. Збірка 

матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 

50-річчю факультету економіки та 

менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: 

Проблеми розвитку фінансів та 



фінансової науки (13-14 травня 2019 

р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко 

В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 

305 с. - 151-152 

7 Гришко 

Р.С.  
 

Сутність та 

необхідність 

розвитку 

обов’язкового 

страхування 

цивільно-правової 

відповідальності 

автовласників  

Актуальні соціально-економічні 

проблеми держави і регіонів. Збірка 

матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 

50-річчю факультету економіки та 

менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: 

Проблеми розвитку фінансів та 

фінансової науки (13-14 травня 2019 

р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко 

В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 

305 с. – С.68-69 

8 Аблялімов А.А.  

Сучасний стан 

ринку медичного 

страхування  в 

Україні: проблеми 

та перспективи 

розвитку 

Глобальні принципи фінансового, 

облікового та аналітичного 

забезпечення аграрного сектора 

економіки: матеріали Міжнар. Наук.-

практ. Конф., 8- 9 листопада 2018 р. 

Вип. 1/ Харк. Нац. Аграр. Ун-т. – 

Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 181-

183 

9 Кінчевська Г.С. Фінансове 

забезпечення 

відтворення 

основних засобів 

аграрних 

підприємств 

Глобальні принципи фінансового, 

облікового та аналітичного 

забезпечення аграрного сектора 

економіки: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. 

Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – 

Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 153-

155 

Захарова 

Н.Ю. 

10 Парапанов В.О. Фінансова звітність 

в системі 

інформаційного 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту 

підприємств 

Глобальні принципи фінансового, 

облікового та аналітичного 

забезпечення аграрного сектора 

економіки: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 8- 9 листопада 2018 р. 

Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – 

Харків: ХНАУ, 2018. – 458 с. С. 53-55 

11 Горпинич В.В. Власний капітал 

підприємства та 

джерела його 

формування 

Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні 

аспекти: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 19 

листопада 2018 р.) – Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 

– 420 с. С 226-228 

12 Дмитров О.В. Аграрні розписки 

як джерело 

залучення 

фінансових 

ресурсів у розвиток 

сільськогосподарсь

ких підприємств 

Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні 

аспекти: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 19 

листопада 2018 р.) – Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 

– 420 с. С 231-233 

13 Кінчевська Г.С. Децентралізація Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.- Когут І.А. 



влади як ключовий 

вектор розвитку 

територіальних 

громад в Україні 

практ. конф. «Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях» / [за ред. А.В. 

Череп]. Запоріжжя : Видавництво 

ЗНУ, 2018. – 482 с. С.447-448 

14 Орлова В.Є. 

Сучасні проблеми 

побудови 

державного 

фінансового 

контролю в Україні 

Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-

практ. конф. «Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях» / [за ред. А.В. 

Череп]. Запоріжжя : Видавництво 

ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 236-237 

Осипенко 

С.О. 

15 Комарова К.О. Партисипативний 

бюджет як 

децентралізований 

інструмент 

соціально-

економічного 

розвитку територій 

Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-

практ. конф. «Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях» / [за ред. А.В. 

Череп]. Запоріжжя : Видавництво 

ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 217-218 

16 Малахов А.О. Казначейський 

контроль в системі 

державного 

фінансового 

контролю 

Збірник матеріалів XІІI Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Управління соціально-економічним 

розвитком регіонів та держави» / [за 

ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : 

Видавництво ЗНУ, 2019. 314 с. – с 

.206-207 

17 Марченко К.Ю. Адміністративно-

територіальна 

реформа як 

передумова 

децентралізації 

влади в Україні 

Збірник матеріалів XІІI Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Управління соціально-економічним 

розвитком регіонів та держави» / [за 

ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : 

Видавництво ЗНУ, 2019. 314 с. – С. 

207-208 

18 

Парапанов В.О. Проблеми 

регулювання та 

нагляду на 

фінансовому ринку 

України 

Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-

практ. конф. «Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях» / [за ред. А.В. 

Череп]. Запоріжжя : Видавництво 

ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 239-240 

Якушева 

І.Є. 

19 Шевелева О.В. Ринок банківських 

послуг в Україні 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

20 Кравченко М.О. 

Фактори розвитку 

ринку банківських 

послуг 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

21 Мазурова І.В. Фінансово-

кредитне 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 
Чкан І.О. 



забезпечення 

розвитку АПК 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

22 Клімова А.О. 

Поняття загроз 

інформаційній 

безпеці 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

23 Маніло А.О. 

Організація та 

функціонування 

фінансової системи 

Великобританії 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

24 Щевелєва О.В. 

Електронний 

банкінг в 

банківській системі 

України 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

25 Чукіна К.Ю. 

Макроекономічна 

роль іноземного 

інвестування 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

26 Щебликіна В.М. 
Споживча 

поведінка 

домогосподарств як 

об’єкт економічної 

політики 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

27 Мартинова Н.О. Чинники впливу на 

обсяг та структуру 

грошової маси в 

Україні 

Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні 

аспекти: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 19 

листопада 2018 р.) – Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 

– 420 с. С 59-60 

28 Кравченко М.О. Особливості 

лізингу в 

сучасному світі 

Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні 

аспекти: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 19 

листопада 2018 р.) – Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 

– 420 с. С 311-313 

29 Щевелєва О.В. Телемаркетинг в 

банківській 

діяльності 

Європейський вектор розвитку 

бухгалтерського обліку, фінансів та 

оподаткування в аграрному секторі 

економіки: матеріали ХІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (7 грудня 2018 р., м. 

Чкан І.О. 



Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. 

К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 220 с. С. 213-214 

30 Гришко Р.С. Проблеми розвитку 

страхового ринку 

України 

Щорічна науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи економічного розвитку 

України», 02 квітня 2019 року, ФЕБ, 

ТДАТУ 

31 Клімова А.О. Сукупні витрати 

домогосподарств 

Щорічна науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи економічного розвитку 

України», 02 квітня 2019 року, ФЕБ, 

ТДАТУ 

32 Мазурова І.В. Проблеми 

державного боргу в 

Україні 

Щорічна науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи економічного розвитку 

України», 02 квітня 2019 року, ФЕБ, 

ТДАТУ 

33 Петрова Д.С. Внутрішній борг 

України та 

управління 

державним боргом 

Щорічна науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи економічного розвитку 

України», 02 квітня 2019 року, ФЕБ, 

ТДАТУ 

34 Чукіна К.Ю. Сукупні ресурси 

домогосподарств 

Щорічна науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи економічного розвитку 

України», 02 квітня 2019 року, ФЕБ, 

ТДАТУ 

35 Щебликіна В.М. Страхові пули та їх 

види 

Щорічна науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи економічного розвитку 

України», 02 квітня 2019 року, ФЕБ, 

ТДАТУ 

36 Бойко О.О. Зарубіжний досвід 

споживчого 

кредитування 

Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні 

аспекти: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 19 

листопада 2018 р.) – Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 

– 420 с. С 280-282 Радченко 

Н.Г. 37 Гогунська К.К. Оцінка кредитного 

ризику фізичної 

особи 

Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні 

аспекти: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 19 

листопада 2018 р.) – Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 

– 420 с. С 287-289 

38 Комарова К.О. 

Угода про 

асоціацію з ЄС: 

результати 

впровадження 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

Косторной 

С.В. 

39 Горпинич В. Єдиний соціальний VI Всеукраїнська науково-технічна 



внесок: вплив зміни 

ставок на суми 

надходжень 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

40 Марченко К.Ю. Комплексні 

перевірки 

дотримання 

трудового 

законодавства у 

2018 році 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

41 Греченко Р.І. Удосконалення 

податкового 

контролю в Україні 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

42 Кінчевська Г. Експортний 

потенціал України 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» Демченко 

І.В. 43 Кінчевська Г. Засоби поліпшення 

мотивації праці 

VI Всеукраїнська науково-технічна 

Інтернет-конференція студентів та 

магістрантів за підсумками наукових 

досліджень 2018 року «Організаційно-

економічний механізм реалізації 

стратегічних напрямів розвитку АПК» 

 

 

Кількість доповідей студентів 

На науково-технічних конференціях ТДАТУ – 18 доповідей 

На міжнародних (в Україні) та всеукраїнських конференціях – 14 доповідей 
 

№ П.І.Б. Назва заходу 

Місце та 

дата 

проведення  

Тема  

доповіді
 

Науково-технічні конференції ТДАТУ 
1 Захарчук 

І.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Фінансово-кредитне 

забезпечення 

діяльності 

сільськогосподарськи

х підприємств 

2 Гашутіна 

А.О 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  
(присвячується 80-річчю Запорізької 

області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Система 

оподаткування 

сільськогосподарськи

х підприємств 

3 Холод С.М. Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Особливості 

страхування 

майбутнього врожаю 

сільськогосподарськи

х культур за 



програмою 

форвардних 

закупівель 

4 Хитров А.О. Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  
(присвячується 80-річчю Запорізької 

області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Проблеми розвитку 

обов’язкового 

страхування цивільно-

правової 

відповідальності 

автовласників в 

Україні 

5 Бойко О.О. Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Кредитна діяльність 

банків України на 

сучасному етапі. 

6 Гогунська 

К.К. 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Фінансова стійкість 

банківських установ в 

умовах реформування. 

7 Мартинова 

М.О., 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Чинники впливу на 

обсяг та структуру 

грошової маси 

України. 

8 Соколовськи

й Ю.В. 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Санаційний аудит 

підприємства 

9 Орлова В.О.  Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Джерела 

фінансування санації 

підприємства 

10 Марченко 

К.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Адміністративно-

територіальна 

реформа в Україні в 

умовах посилення 

фінансової 

децентралізації. 

11 Комарова 

К.О. 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Бюджет участі як 

елемент 

децентралізації 

видатків місцевих 

бюджетів 

12 Риженко 

Б.С. 

 Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.12018 р.  

Особливості 

складання та подання 

«Звіт про рух 

грошових коштів» 

13 Марченко 

К.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Фінансова звітність 

суб’єктів малого 

підприємництва 



Запорізької області)  

14 Зайцева О.С. Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Державний борг 

України: стан та 

перспективи 

15 Горпинич 

В.В. 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області)  

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Бюджетний дефіцит 

та джерело його 

фінансування 

16 Ромащенко 

Х.О. 

Всеукраїнська 

науково-технічна конференція  

магістрантів і студентів  

(присвячується 80-річчю 

Запорізької області) 

м. Мелітополь 

28.11.2018 р.  

Саморегулювання на 

фінансовому ринку 

України 

17 Марченко 

К.Ю. 

Щорічна науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи економічного 

розвитку України» 

м. 

Мелітополь, 

ФЕБ, ТДАТУ, 

02 квітня 2019 

р.  

Оподаткування 

сільськогосподарськи

х товаровиробників 

18 Ревуцька 

Г.М. 

Щорічна науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи економічного 

розвитку України» 

м. 

Мелітополь, 

ФЕБ, ТДАТУ, 

02 квітня 2019 

р.  

Теоретичні засади 

розвитку селянських 

господарств 

міжнародні (в Україні) та всеукраїнські конференції 
1 

Холод С.М. 

XІІІ Міжнародна Науково-

практична конференція 

«Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях» 

м. Запоріжжя,  

25-26 жовтня 

2018  р. 

Проблеми розвитку 

ринку 

агрострахування в 

Україні 

2 

Кінчевська 

Г.С. 

XІІІ Міжнародна Науково-

практична конференція 

«Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях» 

м. Запоріжжя,  

25-26 жовтня 

2018  р. 

Децентралізація влади 

як ключовий вектор 

розвитку 

територіальних 

громад в Україні 

3 

Орлова В.Є. 

XІІІ Міжнародна Науково-

практична конференція 

«Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях» 

м. Запоріжжя,  

25-26 жовтня 

2018  р. 

Сучасні проблеми 

побудови державного 

фінансового контролю 

в Україні 

4 

Комарова 

К.О. 

XІІІ Міжнародна Науково-

практична конференція 

«Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях» 

м. Запоріжжя,  

25-26 жовтня 

2018  р. 

Партисипативний 

бюджет як 

децентралізований 

інструмент соціально-

економічного 

розвитку територій 

5 

Парапанов 

В.О. 

XІІІ Міжнародна Науково-

практична конференція 

«Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

м. Запоріжжя,  

25-26 жовтня 

2018  р. 

Проблеми 

регулювання та 

нагляду на 

фінансовому ринку 



світовому, державному та 

регіональному рівнях» 

України 

6 

Клімова А. 

О.  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція присвячена 50-річчю 

факультету економіки та 

менеджтенту ДонНТУ 

м. Покровськ 

13-14 травня 

2019 р. 

Сутність та 

необхідність розвитку 

медичного 

страхування 

7 

Мазурова І. 

В. 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція присвячена 50-річчю 

факультету економіки та 

менеджтенту ДонНТУ 

м. Покровськ 

13-14 травня 

2019 р. 

Роль страхових 

посередників на 

страховому ринку 

України 

8 

Гришко Р.  

С.  
 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція присвячена 50-річчю 

факультету економіки та 

менеджтенту ДонНТУ 

м. Покровськ 

13-14 травня 

2019 р. 

Сутність та 

необхідність розвитку 

обов’язкового 

страхування цивільно-

правової 

відповідальності 

автовласників  

9 

Малахов 

А.О. 

XІІI Міжнародна науково-

практична конференції 

«Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та 

держави»  

м. Запоріжжя, 

ЗНУ, 25 

квітня 2019 р. 

Казначейський 

контроль в системі 

державного 

фінансового контролю 

10 

Марченко 

К.Ю. 

XІІI Міжнародна науково-

практична конференції 

«Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та 

держави»  

м. Запоріжжя, 

ЗНУ, 25 

квітня 2019 р. 

Адміністративно-

територіальна 

реформа як 

передумова 

децентралізації влади 

в Україні 

11 

Мартинова 

Н.О. 

ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. 

конференція «Трансформація 

національної моделі фінансово-

кредитних відносин: виклики 

глобалізації та регіональні 

аспекти» 

м. Ужгород, 

19 листопада 

2018 р.  

Чинники впливу на 

обсяг та структуру 

грошової маси в 

Україні 

12 

Кравченко 

М.О. 

ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. 

конференція «Трансформація 

національної моделі фінансово-

кредитних відносин: виклики 

глобалізації та регіональні 

аспекти» 

м. Ужгород, 

19 листопада 

2018 р.  

Особливості лізингу в 

сучасному світі 

13 

Бойко О.О. 

ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. 

конференція «Трансформація 

національної моделі фінансово-

кредитних відносин: виклики 

глобалізації та регіональні 

аспекти» 

м. Ужгород, 

19 листопада 

2018 р.  

Зарубіжний досвід 

споживчого 

кредитування 

14 

Гогунська 

К.К. 

ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. 

конференція «Трансформація 

національної моделі фінансово-

кредитних відносин: виклики 

глобалізації та регіональні 

аспекти» 

м. Ужгород, 

19 листопада 

2018 р.  

Оцінка кредитного 

ризику фізичної особи 

 

 

 


