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V Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт  

«Кредитно-банківська система: історія, сучасність  
та перспективи розвитку»  
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Час Заходи 

8:30–9:00 Реєстрація учасників конкурсу. Ранкова кава.  

9:00–9:15 Вступне слово голови оргкомітету.  

9:15–11:15 Виступи учасників конкурсу (частина перша.) 

11:15–11:30 Перерва (кава-брейк). 

11:30–14:00 Виступи учасників конкурсу (частина друга). 

14:00–14:30 Перерва (обід). 

14:30–15:00 Оголошення результатів та нагородження  
переможців. 

15:00–15:15 Закриття конкурсу. 

15:15–16:00 Екскурсія до музею історії КНЕУ. 

 
 
 
 

Регламент: 
для виступів до 7 хв.;  

питання-відповіді до 7 хв. 
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1. СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНКУРСУ 

 
Голова оргкомітету: Примостка Людмила Олександрівна, 

д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності. 
 

Секретар оргкомітету: Лавренюк Владислав Володимиро-
вич, к.е.н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності. 
 

Члени оргкомітету: 
Хлівний Володимир Кирилович, к.е.н, проф., декан факультету 

фінансів; 
Аржевітін Станіслав Михайлович, д.е.н., проф., завідувач ка-

федри банківської справи; 
Майорова Тетяна Володимирівна, д.е.н., проф., завідувач ка-

федри інвестиційної діяльності; 
Конопатська Лариса Василівна, к.е.н., доц., проф. кафедри, 

заст. зав. каф. менеджменту банківської діяльності; 
Краснова Ірина Вікторівна, к.е.н., доц., проф. кафедри мене-

джменту банківської діяльності; 
Боришкевич Олена Володимирівна, к.е.н., доц., доцент кафед-

ри менеджменту банківської діяльності; 
Гойванюк Марина Петрівна, к.е.н., доц., доцент кафедри мене-

джменту банківської діяльності; 
Іванова Тетяна Георгіївна, к.е.н., доц., доцент кафедри мене-

джменту банківської діяльності; 
Позднишев Євген В`ячеславович, к.е.н., доц., доцент кафедри 

менеджменту банківської діяльності; 
Суторміна Альона Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри мене-

джменту банківської діяльності; 
Суторміна Катерина Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри мене-

джменту банківської діяльності; 
Шевалдіна Валентина Геннадіївна, к.е.н., доц., доцент кафедри 

менеджменту банківської діяльності; 
Щеглюк Максим Сергійович, к.е.н., старший викладач кафедри 

менеджменту банківської діяльності; 
Домінова Інна Володимирівна,  аспірант кафедри менеджменту 

банківської діяльності; 
Кисіль Ганна Сергіївна, асистент кафедри менеджменту бан-

ківської діяльності. 
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2. СКЛАД ЖУРІ 
V Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт  

«Кредитно-банківська система: історія, сучасність  
та перспективи розвитку»  

 
Голова журі: 

Нікітін Андрій Валерійович, к.е.н., доц., заступник завідувача  
кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана». 
 

Члени журі: 
Іоанна Кочар (Joanna Koczar), д-р економіки, доцент кафед-

ри теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу Вроц-
лавського економічного університету, м. Вроцлав (Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu), Республіка Польща; 

Томаш Кук (Tomasz Kuk), проректор з міжнародного співро-
бітництва Міжнародної вищої лінгвістичної школи в Ченстохові 
(Miedzynarodowej Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie), 
Республіка Польща; 

Ігор Брітченко (Igor Britchenko), д-р економіки, професор 
Державної вищої школи в Тарнобжегу, (Państwowej Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w 
Tarnobrzegu), Республіка Польща; 

Богдан Ніна Іванівна, д.е.н., проф., професор кафедри націо-
нальної економіки та державного управління Білоруського дер-
жавного економічного університету, Республіка Білорусь; 

Азаренкова Галина Михайлівна, д.е.н., проф., завідувач ка-
федри фінансів ХННІ ДВНЗ «УБС», м. Харків; 

Берест Марина Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 
ХНЕУ імені Семена Кузнеця, м. Харків 

Вовчак Ольга Дмитрівна, д.е.н, проф., завідувач кафедри 
банківської справи ІБТБ ДВНЗ «УБС», м. Київ; 

Гладченко Лідія Петрівна, к.е.н., доц., доцент кафедри фі-
нансів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ; 

Дзюблюк Олександр Валерійович, д.е.н., проф., завідувач 
кафедри банківської справи ТНЕУ, м. Тернопіль; 
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Довгань Жанна Миколаївна, д.е.н., проф., професор кафед-
ри банківського менеджменту та обліку ТНЕУ, м. Тернопіль; 

Карпова Тетяна Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 
та банківської справи Донецького національного університету 
імені Василя Стуса, м. Вінниця; 

Козак Павло Віталійович, голова ради громадської організа-
ції «ACI Ukraine»; 

Кузнецова Людмила Вікторівна, д.е.н., проф., завідувач ка-
федри банківської справи ОНЕУ, м. Одеса; 

Науменкова Світлана Валентинівна, д.е.н., проф., проф. ка-
федри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ. 

 
 

Факультет фінансів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»  
запрошує на навчання до магістратури! 

 
Для банкірів пропонується освітньо-професійна програма на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти  
«БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

 

Гарант програми:  

Примостка Людмила  

Олександрівна 

доктор економічних наук,  

професор 

Форма навчання: денна/заочна 

Початок прийому заяв:  

9 липня 2018 р 

Закінчення прийому заяв:  

26 липня 2018 р. 

Строки проведення вступних 

випробувань: 

27 липня – 2 серпня 2018 року 

 

Детально: 
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3. АНОТАЦІЇ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ,  
ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАГОРОДЖЕННЯ 

 
3.1. «Сучасні тенденції розвитку банківського коротко-
строкового кредитування юридичних осіб в Україні» 

 
Черненко Любов Олексіївна, 

студентка V курсу факультету банківських технологій та бізнесу 
Iнcтитут бaнкiвcькиx тexнoлoгiй тa бiзнecу ДВНЗ «Унiвepcитeт 

бaнкiвcькoї cпpaви» 
 

Науковий керівник: Вовчак Ольга Дмитрівна, д.е.н., професор 
кафедри фінансів, банківської справи та  страхування 

 
Актуальність теми дослідження зумовлена гострою потре-

бою юридичних осіб в отриманні додаткового фінансування для 
їх повноцінного функціонування та обмеженою можливістю ук-
раїнських банків з надання короткострокових кредитів, у зв’язку 
з кризовою економічною ситуацією та високою вартістю ресур-
сів. Від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотри-
мані умови кредитування, значною мірою залежить результат 
кредитної операції. 

Метою роботи є дослідження сутності та основних видів ко-
роткострокового кредитування юридичних осіб, аналіз сучасного 
стану та ефективності банківського короткострокового кредиту-
вання, виявлення проблем, які гальмують розвиток кредитування 
юридичних осіб та розробка рекомендацій щодо активізації коро-
ткострокового кредитування юридичних осіб в Україні. 

Загальна характеристика наукової роботи. Структура робо-
ти: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, спис-
ку використаних джерел та додатків. Обсяг роботи: 29 сторінок. 
Кількість схем: 13. Кількість використаних джерел: 21. 

Ключові слова: кредит, короткострокове кредитування, бан-
ківське кредитування, юридична особа.   
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3.2. «Участь банків в еко-кредитуванні в Україні  
(на прикладі ПАТ «Укргазбанк»)» 

 
Мельник Олександр Річардович, 

студент V курсу.  
Iнcтитут бaнкiвcькиx тexнoлoгiй тa бiзнecу  

ДВНЗ «Унiвepcитeт бaнкiвcькoї cпpaви» 
 

Науковий керівник: Вовчак Ольга Дмитрівна, доктор економіч-
них наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування 
 

Актуальність теми дослідження. Обумовлена пошуком спо-
собів вирішення екологічної проблеми в Україні шляхом змен-
шення викидів шкідливих речовин в атмосферу, ефективного ви-
користання теплової енергії та переходу від вичерпних до 
невичерпних природних ресурсів. Участь банків у екокредиту-
ванні різних груп клієнтів.  

Мета роботи - дослідити поточний стан еко-кредитування в 
Україні на прикладі Укргазбанку та розглянути можливості на-
рощення еко-портфелю для покращення екологічної ситуації в 
Україні. 

Об’єктом дослідження є еко-кредитування в Україні та на 
прикладі  ПАТ «Укргазбанк». 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти  
участі банків у кредитуванні еко-проектів. 

Загальна характеристика наукової роботи. Робота склада-
ється зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 
джерел. Обсяг роботи: 33 сторінки. Кількість рисунків: 6. Кіль-
кість таблиць: 14. Кількість використаних наукових джерел: 19. 
Кількість додатків: 4.  

Ключові слова: еко-кредитування, еко-проекти, кредитні 
програми, приватні клієнти, .МСБ, корпоративний бізнес, Укр-
газбанк.  
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3.3. «Банківське кредитування як фінансовий важель розви-
тку реального сектору економіки України» 

 
Ахмедова Захра Закарійя кизи, 

Мусаєва Нігар Муган кизи, 
студентки ІV та ІІІ курсу  

фінансово – економічного факультету. 
Державний вищий навчальний заклад  
«Національний гірничий університет»   

 
Науковий керівник: Соляник Людмила Григорівна,  

к.e.н., доцент,  професор, кaфeдpи економічного аналізу і фінан-
сів 

 
Актуальність теми дослідження. Банківське кредитування 

реального сектору є потужним джерелом фінансування підприє-
мницької діяльності, що покликане забезпечити процеси розши-
реного відтворення в суспільстві за рахунок активізації інвести-
ційно-інноваційної діяльності, тому активізація банківського 
кредитування реального сектора економіки є важливим завдан-
ням економічної політики, вирішення якого матиме суттєвий со-
ціально-економічний ефект для розвитку України.   

Мeтa poбoти визначення тенденцій та обґрунтування напря-
мів розвитку реального сектору економіки в контексті удоскона-
лення фінансового механізму банківського кредитування в Укра-
їні.   

Об’єкт дослідження - процеси оцінки тенденцій банківського 
кредитування реального сектору економіки України, фінансового 
механізму та чинників, що його визначають.  

Предмет дослідження - теоретико-методичні засади та прак-
тичні аспекти механізму стимулювання банківського кредиту-
вання реального сектору економіки. 

Загальна характеристика наукової роботи. Робота склада-
ється із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних 
джерел і 4 додатків, містить  3 таблиці, 16 рисунків, викладена на 
39 сторінках друкованого тексту.   

Ключoвi cлoвa: кредитні інструменти, банківський кредит, 
депозити, капітальні інвестиції. 
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3.4. «Організація кредитної діяльності фінансових посеред-
ників на ринку фінансових послуг» 

 
Овчаренко Вікторія Миколаївна,  

студентка ІV курсу фінансового факультету. 
Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця 
 

Науковий керівник: Остапенко Вікторія Миколаївна, к.е.н., до-
цент кафедри митної справи та оподаткування, викладач кафедри 

управління фінансовими послугами 
 

Актуальність теми дослідження. Глобалізація як об'єктивна 
реальність сучасного світу сприяє налагодженню тісних економі-
чних стосунків між різними країнами, відкриває кордони для то-
ргівлі й інвестицій, унеможливлює функціонування економік різ-
них країн у відриві від світових господарських процесів. 
Унаслідок цих процесів збільшується кількість фінансових інсти-
тутів і посилюється їх рать в економічних реформах, швидкими 
темпами розробляються нові фінансові інструменти і фінансові 
методи залучення й використання фінансових ресурсів.  

Метою роботи є дослідження теоретичних процесів форму-
вання фінансового посередництва та обґрунтування необхідності 
його функціонування на ринку фінансових послуг. 

Об’єктом дослідження є процес кредитної діяльності фінан-
сових посередників на ринку фінансових послуг.  

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні ас-
пекти кредитної діяльності фінансових посередників на ринку 
фінансових послуг України. 

Загальна характеристика наукової роботи: Загальна харак-
теристика наукової роботи. Повний обсяг наукової роботи стано-
вить 40 сторінок друкованого тексту та складається зі вступу, 
трьох розділів, списку літератури (21 найменувань), трьох додат-
ків. Робота містить 9 рисунків та 14 таблиць.   

Ключові слова: кредитна діяльність, фінансові посередники, 
небанківські установи, банківські установи. 
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3.5. «Mezzanine Financing as an Alternative Source of Investment 
Support for Enterprise Development» 

 
Ярошенко Олександра Олександрівна, 

студентка V курсу факультету економіки та управління. 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 
 

Науковий керівник: Лаврененко Валентина Віталіївна, к.е.н., 
доцент кафедри економіки підприємств 

 
Research topic and its importance: the topic of the research paper 

is «Mezzanine financing as an alternative source of investment 
support for enterprise development». In the context of the financial 
crisis, the classic tools for attracting financial resources to enterprises 
are largely unavailable due to high funding risks and excessive capital 
costs. Alternative sources of investment, in particular mezzanine 
financing, are the best way for enterprises seeking financial stability, 
consolidation and expansion of business. Mezzanine financing offers 
a risk-return profile that lies above that of debt and below that of 
equity, that makes this type of financing the solution for business to 
raise capital on the most favorable terms. 

Research object: the essence of mezzanine capital as alternative 
sources of investment support for enterprise development: 
instruments, features of use and foreign experience. 

General presentation of the Research Paper: the paper is 
comprised of introduction, three main parts and conclusions. There 
are 30 pages; 2 Figures and 3 Tables; References. 

Keywords: investment, mezzanine financing, debt financing, equity 
financing, Small and Medium Enterprises, hybrid financing technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

3.6. «Процес розгортання кризи ліквідності в банківській 
системі» 

 
Громницька Ірина Юріївна, 

студентка V курсу фінансового факультету. 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 
 

Науковий керівник: Краснова Ірина Вікторівна, к.е.н., доцент, 
професор кафедри менеджменту банківської діяльності 

 
Актуальність теми дослідження. Своєчасність і повнота ви-

конання своїх функцій банківськими установами та банківською 
системою в цілому значною мірою залежить від їх ліквідності, 
яка є однією із загальних якісних характеристик діяльності банку, 
що обумовлює його надійність, стійкість та конкурентоспромож-
ність. У процесі своєї діяльності банківські установи постійно 
наражаються на ризик ліквідності, тобто ймовірності настання 
ситуації невідповідності між попитом і пропозицією коштів та 
неспроможності банку своєчасно й у повному обсязі виконати 
свої грошові зобов’язання.  

Мета роботи за рахунок діагностики кризи через стан ліквід-
ності банківської системи в цілому виявити  шляхи попереджен-
ня кризових явищ, на основі оцінювання компонентного складу 
ліквідності та досвіду іноземних країн. 

Предмет дослідження - сукупність теоретичних і практичних 
аспектів управління ліквідністю банківської системи.   

Об’єктом дослідження є процес функціонування банківської 
системи України в умовах циклічного розвитку економіки.  

Загальна характеристика наукової роботи. Загальний обсяг 
основної частини роботи складає 33 сторінок без вступу, виснов-
ків та додатків. Також в роботі міститься 14 рисунків, 8 таблиць 
та 4 формули. В роботі використано 24 наукових джерела (книги, 
монографії, статті, офіційні звіти НБУ).   

Ключові слова: ліквідність, ліквідність банківської системи, 
структурна позиція ліквідності, структурний профіцит ліквіднос-
ті, структурний дефіцит ліквідності, спіралі ліквідності банківсь-
кої системи,  чорні діри ліквідності, макропруденційний буфер 
ліквідності, вільна ліквідність банківської системи. 
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3.7.  «Дослідження сутності та впливу нормативу 
обов’язкового резервування на макроекономічні показники» 

 
Мартинюк Дарина Ярославівна,  
Прокопчук Вікторія Валеріївна  

студентки ІІІ курсу Інституту економіки і менеджменту. 
Національний університет "Львівська політехніка" 

 
Науковий керівник: Коць Ольга Олегівна, к.е.н., доцент, доцент 

кафедри фінансів 
 

Актуальність теми дослідження. Значний вплив на розвиток 
економіки країни має грошово-кредитна політика, яка спрямова-
на на забезпечення стабільності грошової одиниці та використо-
вує систему заходів та методів у сфері грошового обороту. Не-
зважаючи на те, що норматив обов’язкового резервування є 
інструментом грошово-кредитної політики опосередкованого 
впливу, він є одним із найбільш дієвих та найшвидшим до засто-
сування. У цей же час він є також жорстким, оскільки впливає на 
фінансові результати депозитних корпорацій.   

Метою наукової роботи є аналізування нормативу 
обов’язкового резервування як інструменту грошово-кредитної 
політики центральних банків України та закордоном та ідентифі-
кація його впливу на розвиток економіки.  

Об’єктом дослідження є грошово-кредитне регулювання еко-
номіки із використанням нормативу обов’язкового резервування.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні основи вста-
новлення нормативу обов’язкового резервування центральними 
банками та прикладні аспекти впливу на макроекономічні показ-
ники через цей інструмент грошово-кредитної політики. 

Загальна характеристика наукової роботи. Робота склада-
ється з 2 розділів (розділ 1: теоретико-методичні основи встанов-
лення нормативу обов’язкового резервування; розділ 2: аналізу-
вання динаміки нормативу обов’язкового резервування та його 
впливу на макроекономічні показники), містить 1 рисунок, 11 
таблиць, 2 формули, 32 використаних джерела. Загальний обсяг 
роботи складає сторінок, основний текст викладено на сторінках. 

Ключові слова: норматив, обов’язкові резерви, грошово-
кредитна політика, центральні банки, інструмент, функції, мак-
роекономічні показники. 
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3.8. «Управління фінансовою стабільністю банку» 
 

Стуруа Наталія Мерабівна, 
студентка V курсу факультету управління та фінансових техно-

логій. 
Харківський навчально – науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 
 

Науковий керівник: Головко Олена Григорівна, к.е.н., доцент 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

 
Актуальність теми дослідження. Відкритість ринкової еко-

номіки до впливу зовнішнього середовища та ключове значення 
фінансового сектора призводять до необхідності зосередження 
уваги на питаннях стабільності інституційної структури фінансо-
вої системи України.   

Метою роботи є теоретичне узагальнення сутності фінансової 
стабільності банку та розробка методичних підходів і практичних 
рекомендацій, спрямованих на вдосконалення організації управ-
ління фінансовою стабільністю банку. 

Завдання роботи: визначити економічну сутність та запропо-
нувати класифікацію електронних грошей; дати оцінку та вияви-
ти проблеми функціонування електронних грошей в Україні; за-
пропонувати концептуальні засади розвитку електронних 
розрахунків в Україні на сучасному етапі. 

Об’єкт дослідження є процеси забезпечення ефективного уп-
равління фінансовою стабільністю банку. 

Предмет дослідження науково-методичні підходи до аналізу, 
оцінки та покращення управління фінансовою стабільністю бан-
ку.  

Загальна характеристика наукової роботи. Наукова робота 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків. Обсяг 
основного тексту роботи – 34 сторінки.   

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансова стабільність, 
ПАТ КБ «ПриватБанк», показники, індикатори. 
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3.9. «Аналіз та нейтралізація фінансових ризиків банку» 
 

Бойко Олег Миколайович, 
студент V курсу фінансового факультету. 

Харківський національний економічний університет  
імені Семена Кузнеця 

 
Науковий керівник: Берест Марина Миколаївна,  к.е.н., до-

цент кафедри фінансів 
 

Актуальність теми дослідження. Здійснення ефективних за-
ходів щодо стабілізації економіки України в умовах переходу до 
ринкових відносин потребують принципово нових підходів до 
забезпечення стабільності та надійності функціонування всіх 
сфер ринкової інфраструктури. Банки відіграють важливу роль в 
економічних перетвореннях України на сучасному етапі як регу-
лятори грошового обігу й механізми акумуляції та перерозподілу 
грошових ресурсів. Тому без стабільного, надійного та сильного 
банківського сектора не може нормально функціонувати еконо-
міка будь-якої країни. Ризик є складовою банківської діяльності, 
оскільки для неї, як і для будь-якої фінансово-економічної діяль-
ності, характерним є високий рівень залежності прийняття 
управлінських рішень від впливу значної кількості факторів та 
дій контрагентів, котрі важко передбачити з необхідною точніс-
тю. 

Метою роботи є узагальнення теоретичних засад та розробка 
практичних рекомендацій щодо удосконалення методичних під-
ходів до аналізу, оцінки та формування системи методів нейтра-
лізації фінансових ризиків банку. 

Об’єктом дослідження є процес оцінки фінансових ризиків 
банку та обґрунтування заходів щодо їх нейтралізації.  

Предметом дослідження є теоретичні основи та методичні 
підходи до оцінювання фінансових ризиків банку та формування 
заходів щодо їх нейтралізації.  

Загальна характеристика наукової роботи. Робота склада-
ється із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури та 
додатків. В роботі 32 рисунки, 21 таблиця, 51 джерело та 8 дода-
тків. 

Ключові слова: фінансовий ризик, аналіз, оцінка, кредитний 
ризик, валютний ризик, статистичний метод, заходи щодо мінімі-
зації та нейтралізації ризику. 
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3.10. «Оцінка процесів злиття та поглинання в банківсь-
кому секторі» 

 
Нечитайло Ірина Віталіївна, 

студентка ІV курсу фінансового факультету. 
Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця 
 

Науковий керівник: Остапенко Вікторія Миколаївна, к.е.н., до-
цент кафедри митної справи та оподаткування, викладач кафедри 

управління фінансовими послугами 
 

Актуальність теми дослідження. Несприятливі політичні та 
економічні фактори впливають на  банківську систему в цілому 
та на банківські установи України. Так недостатність забезпечен-
ня банківськими ресурсами, що виключає можливість участі ба-
гатьох банків у процесі докапіталізації за новими вимогами НБУ, 
глобалізація фінансових ринків, посилення банківської конкуре-
нції змушують банківські установи шукати способи залишитись 
на ринку та вести свою діяльність максимально ефективно, на-
скільки дозволяють ринкові умови. Одним із шляхів досягнення 
цієї мети є активізація процесів злиття та поглинання банків, що і 
обумовлює актуальність дослідження.  

Мета наукової роботи. Узагальнення найважливіших харак-
теристик і особливостей процесів злиттів і поглинань в банківсь-
кому секторі України.  

Об’єктом  дослідження  є процеси забезпечення здійснення 
угод злиття та поглинання у банківському секторі України.  

 Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні під-
ходи та практика забезпечення здійснення угод злиття та погли-
нання у банківському секторі України.  

Загальна характеристика наукової роботи. Повний обсяг 
наукової роботи становить 40 сторінок друкованого тексту та 
складається зі вступу, трьох розділів, списку літератури (27 най-
менувань), трьох додатків. Робота містить 13 рисунків та 4 таб-
лиці. 

Ключові слова: злиття та поглинання банків, реорганізація, 
приєднання банків, порівняльний підхід,  угоди злиття та погли-
нання, іноземний капітал. 
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3.11. «Цифровий банкінг: сутність, моделі та перспективи ро-
звитку в  Україні» 

 
Дрюк Анна Володимирівна,  

Марченко Мілена Вікторівна 
студентки ІV курсу факультету фінансів та банківської справи. 
Київський національний торговельно-економічний університет 

 
Науковий керівник: Нетребчук Лариса Олександрівна, старший 

викладач кафедри банківської справи  
 

Актуальність теми дослідження. Під впливом IT-технологій 
банки всього світу зазнають суттєвих змін. Практично щодня з'я-
вляються нові більш сучасні сервіси, орієнтовані на клієнта. Ще 
два-три роки тому банки зосереджували свою увагу на дефіциті 
ліквідності, високих ставках та інших проблемах. Сьогодні стало 
найпопулярнішим питання відносно того, як вплинуть на розви-
ток банківського сектора фінансові технології. Йдеться вже не 
про елементарні грошові перекази. Провідні банки Європи, Аме-
рики, Азії перейшли і переходять на найбільш просунутий рівень 
надання послуг, як-то банківські послуги на основі аналізу зо-
бражень, наявність віртуальної служби підтримки і роботоконсу-
льтування, інтеграція з технологіями наступного покоління, біо-
метричні функції безпеки, аналіз поведінки користувачів і багато 
інших сучасних технологій, що формують інноваційний розвиток 
ринку.   

Об’єктом дослідження є цифровий банкінг та його види. 
Предметом дослідження - виступають підходи, принципи і 

моделі побудови цифрового банкінгу та шляхи його впроваджен-
ня в діяльність банків України. 

Мета роботи - дослідити сутність та особливості цифрового 
банкінгу, зробити оцінку перспектив впровадження цифрових 
банківських технологій в Україні, визначити моделі побудови 
банків майбутнього та основні проблемні питання в їх роботі. 

Загальна характеристика наукової роботи. Робота склада-
ється з 4 розділів, викладених на 39 сторінках, ілюстрованих 4 
таблицями, 14 рисунками, 8 додатками. Список використаних 
джерел складається із 42 найменувань.  

Ключові слова: діджиталізація,цифровий банкінг, інтернет-
банкінг, мобільний банкінг, цифровий банк, нео-банк, челен-
джер-банк. 
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3.12. «Банківські інновації: перспективи та загрози елект-
ронних  банківських послуг» 

 
Ковальчук Ярослава Юріївна,  

студентка IІ курсу факультету банківського бізнесу.  
Тернопільський національний економічний університет 

 
Науковий керівник: Чайковський Ярослав Іванович, к.е.н., до-

цент кафедри банківської справи 
 

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах розвит-
ку економіки України важливе місце займають інновації. Впро-
вадження наукових досягнень і винаходів в організацію банків-
ського обслуговування забезпечує постійне поліпшення 
банківських продуктів та застосовуваних технологій обслугову-
вання споживачів. Саме тому дослідження проблем, пов’язаних з 
інноваційною діяльністю вітчизняних банків, є надзвичайно ак-
туальним.  

Метою наукової роботи є обґрунтування теоретичних та ме-
тодологічних засад розробки та впровадження банківських інно-
ваційних продуктів, послуг та технологій обслуговування у бан-
ківських установах та вплив їх на розвиток банківської системи. 

Об’єктом дослідження є аналіз електронних банківських пос-
луг та їх вплив на діяльність банків.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні, організацій-
ні, фінансово-економічні аспекти та практика впровадження бан-
ками інноваційних послуг.  

Загальна характеристика наукової роботи. Загальний  обсяг 
конкурсної роботи становить 37 сторінок, основний зміст роботи 
викладено на 32 сторінках.  Конкурсна робота містить 3 таблиці 
на 4 сторінках, 4 рисунки на 4 сторінках, список використаних 
джерел включає 34 найменування та викладений на 3 сторінках, 1 
додаток подано на 2 сторінках.  

Ключові слова: банківські інновації, електронні  банківські 
послуги. 
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3.13. «Економічний зміст та перспективи розвитку валютних 
операцій в Україні» 

 
Гарбузова Варвара Сергіївна, 

студентка IV курсу обліково-фінансового факультету. 
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського наці-

онального торговельно-економічного університету 
 

Науковий керівник: Демченко Оксана Петрівна,  
к.е.н., доцент кафедри фінансів 

 
Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах інтер-

націоналізації та глобалізації економічного простору одним з ос-
новних завдань розвитку вітчизняної фінансово-кредитної систе-
ми є забезпечення ефективності здійснення валютних операцій. 
Валютні операції становлять об’єктивну можливість існування 
валютного ринку як сегмента фінансово ринку. З іншої сторони, 
кон’юнктура сегментів фінансового ринку вливає на структуру та 
динаміку валютних операцій, що опосередковує зв’язок даної 
проблеми із важливими практичними завданнями ефективного 
державного регулювання валютних операцій та зовнішньоеко-
номічного сектору. Це зумовлює актуальність дослідження еко-
номічного змісту та перспектив розвитку валютних операцій в 
Україні.   

Мета роботи - дослідження економічного змісту валютних 
операцій, оцінка сучасних тенденцій і перспектив розвитку. 

Об’єкт дослідження - економічні відносини, які виникають 
під час здійснення валютних операцій, їх вплив на фінансово-
кредитну систему країни та значення у функціонуванні суспіль-
ства. 

Предмет дослідження: механізм здійснення валютних опе-
рацій, методи їх організації та реалізації, перспективи розвитку 
валютних операцій вітчизняних комерційних банків.   

Загальна характеристика наукової роботи: робота містить, 
4 розділи, висновки, список використаних джерел та додатки. В 
роботі міститься 6 рисунків, 11 таблиць, 5 додатків, 40 наукових 
джерел. 

Ключові слова: валютні операції, механізм валютних опера-
цій, управління валютним ризиком, похідні валютні інструменти. 
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3.14. «Науково-методичний підхід щодо оцінювання та під-
вищення рівня маркетингової безпеки банку» 

 
Малішевська Божена Олегівна, 

студентка ІІІ курсу факультету економіки і менеджменту. 
Національний університет "Львівська політехніка" 

 
Науковий керівник: Кулиняк Ігор Ярославович, к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту організацій 
 

Актуальність теми дослідження. Ситуація, яка складається 
на банківському ринку України, характеризується поступовим за-
гостренням цінової та загальної конкуренції, зростанням ролі 
чинника підтримання стосунків з клієнтами, диверсифікацією ба-
нківських продуктів, зростанням впливу каналів розподілу бан-
ківських продуктів і послуг. Внаслідок цього банки стурбовані 
пошуком конкурентних переваг. Для вирішення цих проблем во-
ни повинні інтенсифікувати маркетингову діяльність. При цьому, 
сучасна економіка прямує до інформаційного суспільства, поши-
рення нових комунікаційних та інформаційних технологій, роз-
гортання глобальних телекомунікацій, отже потрібно не лише ро-
звивати і модернізувати маркетинг, але й гарантувати безпеку 
цієї діяльності. 

Мета роботи - розробити науково-методичний підхід щодо 
оцінювання та підвищення рівня маркетингової безпеки банку 

Об’єктом дослідження виступає процес оцінювання та під-
вищення рівня маркетингової безпеки банку.  

Загальна характеристика наукової роботи. Робота склада-
ється з двох розділів, обсяг без додатків та переліку літературних 
джерел становить 25 сторінок, 4 додатки. Робота складається з 12 
таблиць, 3 рисунка. При написанні було використано 18 наукових 
джерел.  

Ключові слова: маркетингова безпека банку, інтегральний 
індекс, нормування показників, банківська система, банківський 
ринок, фінансові показники, маркетингова діяльність, елементи 
комплексу маркетинг-міксу. 
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