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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

Час Заходи 

Частина А. Страховий ринок в умовах цифрової економіки 
 

10:00–10:15 Вступне слово модератора платформи (секція 2)  

10:15–12:15 Виступи з доповідями, обговорення (секція 2)  

12:15–12:30 Перерва. Оцінювання (секція 2) 

12:30–12:45 Оголошення результатів та визначення переможців (секція 2) 

Частина Б  Банківський бізнес в інноваційній економіці 

13:00–13:15 Вступне слово модератора платформи (секція 1)  

13:15–15:15 Виступи з доповідями, обговорення (секція 1)  

15:15–15:30 Перерва. Оцінювання (секція 1) 

15:30–15:45 Оголошення результатів та визначення переможців (секція 1) 

 
------------------------------- 

Регламент: 

Доповіді – до 10 хвилин 

Виступи у дискусії – до 5 хвилин 
------------------------------- 

 
 

Модератор платформи:   

 Нікітін Андрій Валерійович, к. е. н., доц., проф. кафедри, заступник завідувача 
кафедри банківської справи та страхування з наукової роботи. 

 

 

Запрошуються всі бажаючі – студенти, викладачі, аспіранти, науковці. 

 

 

Під час проведення конференції студенти денної форми навчання, які 

приймають участь у її засіданнях, звільняються від занять. 

 

Переможці конференції отримають право публікації тез доповідей у збірнику 

наукових праць. Із вимогами до оформлення тез можна ознайомитись у 

наукових керівників. 
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Секція 1. Банківський бізнес в інноваційній економіці 

 

Початок роботи секції – 13-00 (онлайн) 

 

Модератори секції: 

 Білошапка Вікторія Степанівна, к. е. н., доцент, професор кафедри банківської 
справи та страхування; 

 Циганова Надія Вікторівна, к. е. н., доцент, професор кафедри банківської справи 
та страхування. 

 

 

Доповіді учасників конференції   (секція 1) 
 

1. Інноваційні ідеї використання автоматизованих програм і штучного інтелекту 

в оцінці кредитоспроможності позичальників 

Мазур Олена, 5 курс, ФБМ-506 

Науковий керівник: Білошапка В.С, к. е. н., проф. кафедри банківської справи та 

страхування 

2. Інновації на ринку платіжних карток  

Германович Кирило , 4 курс, ФБ-402 

Науковий керівник: Нікітін А.В., к. е. н., проф. кафедри банківської справи та 

страхування 

3. Кредитування студентської молоді в Україні та світі 

Сиротенко Марія, 2 курс, ФБ-201 

Науковий керівник: Циганова Н. В., к. е. н., проф. кафедри банківської справи та 

страхування 

4. Проблеми капіталізації українських банків 

Пацаль Олександра, 2 курс, ФБ-201 

Науковий керівник: Циганова Н. В., к. е. н., проф. кафедри банківської справи та 

страхування 

5. Депозитні операції банків: виклики сьогодення 

Ткаченко Валентина, 4 курс, ФФ-401 

Науковий керівник: Шевалдіна В.Г., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та 

страхування 
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Секція 2. Страховий ринок в умовах цифрової економіки 

 

Початок роботи секції – 10-00 (онлайн) 

 

Модератори секції: 

 Кривошлик Тетяна Дмитрівна, к. е. н., доцент, професор кафедри банківської 
справи та страхування; 

 Димніч Ольга Володимирівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської 
справи та страхування. 

 

Доповіді учасників конференції   (секції 2) 

 
1. Технологія блокчейн та страхування 

Бараненко Роман, 3курс, ФББ-301 

Терно Надія, 3 курс, ФББ-301 

Науковий керівник: Стецюк Т.І., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та 

страхування 

2. Цифрові стратегії забезпечення платоспроможності страховика 

Боришкевич Софія, 4 курс, ФФ-405 

Науковий керівник: Третяк К.В., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та 

страхування 

3. Вплив пандемії на розвиток туристичного страхування  
Захарченко Олександра,  5 курс ФБС-501з  
Науковий керівник: Димніч О.В., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та 
страхування  

4. Інновації в автотранспортному страхуванні: виклики та перспективи 

Ільницька Каміла, 4 курс, ФФ-404. 

Науковий керівник: Татаріна Т.В., к. е .н., доц. кафедри банківської справи та 

страхування 

5. Інвестиційне страхування життя і перспективи його розвитку в Україні 

Корчака Юлія, 4 курс, ФФ-405 

Науковий керівник: Кривошлик Т.Д., к. е. н., проф. кафедри банківської справи 

та страхування 

6. Якість страхових продуктів майнового страхування 

Подольчук Олег, 4 курс, ФФ-402 

Матох Михайло,  4 курс, ФФ-401 

Науковий керівник: Баранов А.Л., д. е. н., проф. кафедри банківської справи та 

страхування 
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Учасники, конференції, що підготували виступі и виступатимуть в 

обговоренні: 

 

1. Якість страхових продуктів майнового страхування 

Ціва Дарина,  4 курс, ФФ-403 

Науковий керівник: Баранов А.Л., д. е. н., професор кафедри банківської справи та 

страхування 

2. Сегмент особистого страхування на страховому ринку України 

Шаргородська Руслана, 4 курс, ФФ-405 

Науковий керівник: Кривошлик Т.Д., к. е. н., проф. кафедри банківської справи та 

страхування 

3. Страхування життя та чинники його розвитку в Україні 

Коломійченко Вадим, 5 курс, ФСР-501 

Науковий керівник: Мурашко О.В., к. е. н., проф. кафедри банківської справи та 

страхування 

4. Сучасний стан та тенденції розвитку страхових послуг в Didital сегменті  
Галабурда Олексій, 3курс, ФББ-301 

Науковий керівник: Стецюк Т.І., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та страхування 

5.  Розвиток ринку страхових послуг з використанням open-API 

Завінський Андрій, 3курс, ФББ-301 

Науковий керівник: Стецюк Т.І., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та страхування 

6.   Роль медичного страхування у реформуванні системи охорони здоров’я 

Чирко Ірина, 3курс, ФББ-301 

Науковий керівник: Стецюк Т.І., к .е. н., доц. кафедри банківської справи та страхування 

7.  Вплив діджиталізації на інноваційну діяльність страховиків 

Бичкова Тетяна, 3 курс, ФББ-301 

Науковий керівник: Стецюк Т.І., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та страхування 

8. Діджиталізація як інструмент підвищення конкурентоспроможності страхових 

компаній 

Петрова Міла, 4 курс, ФФ-401 

Науковий керівник: Татаріна Т.В., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та 

страхування 

9. Перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні 

Самчук Анна, 4 курс, ФФ-401 

Науковий керівник: Татаріна Т.В., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та 

страхування 

10. Інноваційні технології в діяльності страхової компанії 

Мацьовита Сніжана, 4 курс, ФФ-405 

Науковий керівник: Третяк К.В., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та страхування 

11. Актуалізація медичного страхування в часи всесвітньої пандемії 

Шолудько Настя, 4 курс, ФФ-405 

Науковий керівник: Третяк К.В., к. е. н., доц. кафедри банківської справи та страхування 

 


