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1. СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНКУРСУ 

 
Голова оргкомітету:  
Примостка Людмила Олександрівна, д.е.н., проф., завідувач ка-
федри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; 
Секретар оргкомітету:  
Чуб Павло Михайлович, к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської 
справи ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 

 
Члени оргкомітету:      

 
Хлівний Володимир Кирилович, к.е.н., професор, декан факу-

льтету фінансів ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; 
Щеглюк М. С., к.е.н., ст. викл. кафедри банківської справи 

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; 
Циганова Н.В., к.е.н., доцент, доц. кафедри банківської справи 

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; 
Стрільчук Л.В., к.е.н., доцент, доц. кафедри банківської справи 

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; 
Суторміна К.М, к.е.н., доц. кафедри банківської справи ДВНЗ 

«КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; 
Ігор Брітченко (Igor Britchenko) д-р економіки, професор Ви-

щої державної школи в Тарнобжегу, (Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Республіка Польща 
(Rzeczpospolita Polska); 

Богдан Ніна Іванівна, д.е.н., проф., проф. кафедри національної 
економіки та державного управління Білоруського державного еко-
номічного університету, Республіка Білорусь; 

Івета Міетуле (Iveta Mietule), д.е.н., проф., ректор Резекнеської 
технологічної академії (Rezekne Academy of Technologies), Латвія; 

Георгій Сігуа (George Sigua), доктор економіки, с.н.с. Інституту 
економіки Тбіліського державного університету імені Джавахішвілі, 
Грузія; 

Максім Беліцький (Maksim Belitski), доктор економіки, доцент 
бізнес-школи Хенлі, Рідінський університет (Henley Buisness School, 
University of Reading), Великобританія; 

Григорчук О.Б., менеджер «Ernst & Young Ukraine» 
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2. СКЛАД ЖУРІ 
VІІ 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 (Rzeczpospolita 
Polska); 

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

Азаренкова Галина Михайлівна, д.е.н., проф., зав. кафедри 
фінансів банківської справи та страхування ХННІ ДВНЗ «УБС», 
м. Харків; 

Березовик Вадим Михайлович, к.е.н., член наглядової ради 
КНЕУ, CEO и Founder в ПроФін Консалтинг; 

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

Білань Наталія Сергіївна, к.е.н., старший консультант «Ernst 
& Young Ukraine». 

Вовчак Ольга Дмитрівна, д.е.н, проф., зав. кафедри фінан-
сів, банківської справи та страхування ІБТБ ДВНЗ «УБС», м. Ки-
їв; 

Волкова Нелі Іванівна., к.е.н., доцент кафедри фінансів та 
банківської справи Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, м. Вінниця; 

https://www.facebook.com/ProFinConsultingUA/
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Гладченко Лідія Петрівна, к.е.н., доц., доцент кафедри фі-
нансів КНЕУ; 

Дзюблюк Олександр Валерійович, д.е.н., проф., зав. кафед-
ри банківського бізнесу ТНЕУ, м. Тернопіль; 

Довгань Жанна Миколаївна, д.е.н., проф., проф. кафедри 
банківського бізнесу ТНЕУ, м. Тернопіль; 

Жердецька Лілія Вікторівна, д.е.н., доцент, зав. кафедри ба-
нківської справи ОНЕУ, м. Одеса; 

Кірушко Поліна Юріївна, менеджер «Ernst & Young 
Ukraine». 

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

Науменкова Світлана Валентинівна, д.е.н., проф., професор 
кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка; 

Прозоров Юрій Володимирович, президент Українського 
товариства фінансових аналітиків (USFA). 

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

Конференція відбудеться онлайн у середовищі Zoom. Вхід до он-

лайн-конференції буде здійснений виключно за персональним за-

прошенням! Анонімні учасники допущені до участі не будуть!  

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

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ БАКАЛАВРАТУ 2020 року! 
Кафедра банківської справи сумісно із кафедрою страхування КНЕУ за-

прошує на навчання на нову освітньо-професійну програму «Банківський та 
страховий менеджмент», освітня кваліфікація «Магістр фінансів, банківсь-
кої справи та страхування» (за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 
страхування»).  

форма навчання: заочна. 
ФОКУС ПРОГРАМИ: 
Підготовка висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівців 

нового покоління для банківської та страхової сфери, здатних креативно 
мислити, генерувати інноваційні ідеї, працювати на інтегрованих фінансо-
вих ринках. 

УМОВИ ВСТУПУ: 

 Ступінь бакалавра або освітньо-професійний рівень «спеціаліст»; 

 Складений єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ); 

 Складання вступного іспиту зі спеціальності. 
За детальною інформацією вертайтесь за контактами на сайті кафедри 
та kbskneu@ukr.net / kstr@kneu.edu.ua / t.me/kbskneu 

http://usfa-ua.org/eng/
https://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskoi_spravy/
mailto:kbskneu@ukr.net
mailto:kstr@kneu.edu.ua


8 

 

 
 

3. АНОТАЦІЇ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ,  
ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАГОРОДЖЕННЯ 

 
3.1. «Розвиток банківського інвестиційного кредитування 

в умовах євроінтеграції» 
 

Близнюк Антоніна Віталіївна, 
студентка ІІІ курсу, 

Криворізький державний комерційно-економічний технікум  
Науковий керівник: Єгорова Олена Миколаївна, викладач облі-

ково-економічних дисциплін 
 

Актуальність теми дослідження визначається умовами низь-
кого рівня інвестиційних ресурсів держави, недостатнього рівня 
розвитку фінансового ринку, обмежених можливостей підпри-
ємств самостійно фінансувати інвестиційні проєкти та важливою 
роллю банківського інвестиційного кредиту в активізації інвес-
тиційної діяльності в умовах євроінтеграції. 

Метою роботи є удосконалення теоретико-методичного за-
безпечення розвитку банківського інвестиційного кредитування в 
умовах євроінтеграції. 

Загальна характеристика наукової роботи.  
Повний обсяг творчої роботи становить 48 сторінок, в тому 

числі: основного тексту 40 сторінок, 7 таблиць, 11 рисунків, 4 
додатків, список використаних  джерел з 25 найменувань. 

Ключові слова: розвиток банківського інвестиційного креди-
тування; функції та принципи банківського інвестиційного кре-
дитування; характерні особливості банківського інвестиційного 
кредитування; євроінтеграція. 
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3.2. «Оцінка впливу факторів на рівень відсоткових ставок за 
кредитами для юридичних осіб в Україні» 

 
Василенко Марина Костянтинівна, 

студентка ІV курсу, 
фінансового факультету  

Харківський національний економічний університет  
імені Семена Кузнеця 

Науковий керівник: Берест Марина Миколаївна, к.е.н., доцент  
кафедри фінансів 

 
Актуальність теми дослідження. У більшості розвинутих 

країн світу кредитні ресурси є найголовнішим джерелом фінан-
сування розвитку підприємств. Використовуючи залучені кошти, 
бізнес має можливість опановувати нові технології виробництва 
товарів та послуг, розширяти асортимент продукції, виходити на 
нові ринки збуту та ін. Проте кредитні ресурси в Україні є одни-
ми з найбільш дорогих у світі. Саме тому актуальним є дослі-
дження та аналіз факторів, що спричиняють прямий чи опосеред-
кований вплив на рівень відсоткових ставок за кредитами для 
юридичних осіб в Україні. 

Мета роботи узагальнення теоретичних засад щодо виявлення 
та структуризації факторів впливу на вартість кредитних ресурсів 
для юридичних осіб, а також оцінка ступеню впливу виділених 
факторів на розмір відсоткових ставок за кредитами юридичним 
особам в Україні, що надаються в національній та іноземній ва-
люті. 

Загальна характеристика наукової роботи. 
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, перелі-

ку літератури, містить  38 стор.,  13 рис.,  5 табл., 31 джерело,  5 
додатків. 

Ключові слова: кредитування юридичних осіб, відсоткова 
ставка, вартість ресурсів, фактори впливу, ризик, кореляційно-
регресійний аналіз, тіснота зв’язку.  



10 

3.3. «Розвиток цифрової економіки в умовах глобалізації: 
банківський аспект» 

 
Гаврилюк Анастасія Володимирівна, 

студентка ІІІ курсу,  
Тріщ Христина Володимирівна, 

студентка ІV курсу, 
факультету фінансів та обліку,  

Тернопільський національний економічний університет 
Науковий керівник: Луців Богдан Любомирович, д.е.н., профе-

сор кафедри банківського бізнесу 
 

Актуальність теми дослідження Людство в ході свого розви-
тку поступово переходило до нових форм знань, що обумовлю-
валося природним ходом еволюції. На сучасному етапі для суб'-
єктів світового господарства визначальним фактором є перехід 
до зрілої, конкурентоспроможної національної економіки з необ-
хідністю все більшої цифровізації та цифрової трансформації. 
Цифровізація стає основоположною тенденцією розвитку світо-
вої економіки, змінюючи її структуру і переводячи її в новий які-
сний стан, коли цифрові технології домінують у всіх сферах еко-
номіки та суспільного життя. Економічне зростання у все більшій 
мірі базується на технологіях і знаннях, роблячи їх головною 
продуктивною силою. Таким чином, цифрова економіка і її дося-
гнення в перспективі стануть ключовим джерелом забезпечення 
добробуту суб'єктів світового господарства. 

Метою роботи є комплексна розробка теоретичних та практи-
чних аспектів організації та закономірностей функціонування 
цифрової економіки, а також визначення інститутів розвитку ци-
фрової економіки та її впливу на банківський бізнес в Україні.  

Загальна характеристика наукової роботи.  
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків, містить 45 стор. (з урахуван-
ням додатків), 2 рисунка, 8 таблиць, 46 джерел, 1 додаток. 

Ключові слова: цифрова економіка, цифровізація, глобаліза-
ція, цифрові продукти/ послуги, цифрові технології, банківські 
продукти, платіжні системи, центральні органи виконавчої влади, 
організаційна структура, е-урядування. 
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3.4. «Управління ризиком репутації банку» 
 

Женжеруха Петро Олексійович, 
студент V курсу, 

факультету фінансів та обліку 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Науковий керівник: Шульга Наталія Петрівна, д.е.н., професор 

кафедри банківської справи 
 

Актуальність теми дослідження. Фінансова криза зумовила 
підвищену увагу банків до ризику репутації. Нині з метою уник-
нення витрачання значної суми коштів на відновлення репутації, 
банки мають дбати про налагодження ефективної системи управ-
ління цим ризиком.  

Мета роботи розкриття теоретичних положень та розробка 
методичних основ і практичних рекомендацій щодо удоскона-
лення управління ризиком репутації банків.  

Загальна характеристика наукової роботи. 
Наукова робота складається із 4 розділів, 11 рисунків, 1 таб-

лиці, 70 використаних джерел та 12 додатків. Загальний обсяг 
роботи 68 сторінок, в тому числі основного тексту 37 сторінок. 

Ключові слова: ризик репутації, банківські ризики, управлін-
ня ризиком репутації, репутація банку, репутація. 
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3.5. «Методи розпізнавання системних ризиків в  

банківському секторі економіки України» 
 

Ізбаш Богдан Вячеславович, 
студент V курсу, 

факультету фінансів та банківської справи 
Одеський національний економічний університет 

Науковий керівник: Жердецька Лілія Вікторіна, д.е.н., доцент 
кафедри банківської справи 

 
Актуальність теми дослідження. Актуальність роботи поля-

гає в тому, що оцінка та управління системним ризиком, а також 
аналіз існуючих методів прогнозування внутрішньої та глобаль-
ної банківської кризи стають однією із пріоритетних задач в су-
часній економічній науці.  

Мета роботи поглиблення науково-методичних засад оцінки 
системних ризиків у банківському секторі економіки та розробка 
рекомендацій щодо їхнього регулювання. 

Загальна характеристика наукової роботи. 
Робота складається із 34 сторінок, 18 рисунків, 6 таблиць, 10 

додатків. 
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3.6. «Проблеми підвищення рівня довіри до банків  
в Україні» 

 
Коляда Олександра, Раковська Анна, 

студентки ІV курсу, 
факультету фінансів 

Київський національний економічний університет 
 імені Вадима Гетьмана 

Науковий керівник: Охрименко Ірина Борисівна, к.е.н., доцент 
кафедри банківської справи 

 
Актуальність теми дослідження. Ефективність функціону-

вання банківського сектору значним чином залежить від рівня 
довіри до банків. Існує певний ланцюг: немає довіри – немає клі-
єнтів – не відбувається розвитку діяльності банків і економіки – 
немає бажаного соціально-економічного розвитку і підвищення 
рівня життя. Гострою є і проблема недовіри до державних інсти-
тутів. Все це у сукупності визначає зальний низький рівень дові-
ри до банків і банківської  системи і виступає стримуючим чин-
ником соціально-економічного розвитку. Тому, повернення 
довіри до банківського сектору має стати спільною цілеспрямо-
ваною роботою не лише самих банків, але й уряду, НБУ і парла-
менту.  

Метою роботи є розвиток теоретичних положень щодо сутно-
сті поняття довіри, аналіз стану та виявлення чинників довіри до 
банків в Україні, визначення проблем підвищення рівня довіри до 
банків та розробка пропозицій щодо їх вирішення. 

Загальна характеристика наукової роботи. 
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пере-

ліку використаних джерел. 
Робота містить 27 сторінок, 1 таблицю, 9 рисунків, перелік 

джерел з 18 найменувань. 
Ключові слова: банк, довіра, довіра до банків; вклади насе-

лення, банківські депозити, фінансова грамотність, забезпечення 
довіри, рівень довіри. 



14 

 
3.7. «Кількісне пом'якшення: зарубіжний досвід викорис-

тання та моделювання результатів застосування для стиму-
лювання розвитку економіки України» 

 
Моторя Катерина Вадимівна, 

студентка V курсу,  
Інституту економіки і менеджменту Національний університет 

«Львівська політехніка» 
Науковий керівник: Партин Галина Остапівна, к.е.н., професор 

кафедри фінансів 
 

Актуальність теми дослідження Зростання обсягів заборго-
ваності держави перед внутрішніми та зовнішніми позичальни-
ками, інфляційні процеси, розбалансованість фінансових і товар-
них ринків, підвищення рівня безробіття є причинами 
формування і, водночас, наслідками розвитку значних економіч-
них криз. За таких умов економісти та фінансові аналітики нама-
гаються вдосконалювати методи запобігання занепаду економіки 
держав. Коли традиційні методи грошово-кредитної політики 
вже не приносять очікуваних результатів, важливим є пошук 
більш радикальних методів монетарної політики задля стабілізу-
вання економічної ситуації, одним з яких є кількісне 
пом’якшення. Дія механізму кількісного пом’якшення полягає у 
купівлі центральним банком державних боргових цінних паперів 
та емісії ним дешевих грошей, необхідних для стабілізації еконо-
міки країни у коротко- та довгостроковому періоді. 

Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних ас-
пектів впливу кількісного пом’якшення на фінансово-економічну 
систему як на макро-, так і на мікрорівні та визначення на основі 
економіко-математичного моделювання значення макроекономі-
чних показників доцільності його використання для стимулю-
вання розвитку економіки України.  

Загальна характеристика наукової роботи.  
Зміст, вступ, основна частина (2 розділи), висновки, список лі-

тератури. Обсяг роботи: 25 сторінок, кількість таблиць: 8, кіль-
кість рисунків: 8, кількість використаних наукових джерел: 19. 

Ключові слова: нетрадиційна монетарна політика, операції на 
відкритому ринку, кількісне пом’якшення, фондовий ринок, дер-
жавні облігації. 
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3.8. «Кредитний ризик-менеджмент у системі забезпечення 
фінансової стабільності банку» 

 
Омеляненко Денис Олегович, 

студент ІV курсу, 
Руденко Анастасія Олександрівна, 

студентка V курсу, 
Факультет управління та фінансових технологій 

Харківський навчально-науковий інститут державний вищий  
навчальний заклад «Університет банківської справи» 

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

 
Актуальність теми дослідження В сучасних умовах поси-

лення економічної нестабільності винятково важливого значення 
набуває проблема забезпечення фінансової стабільності банків-
ської системи України. При цьому головною складовою розвитку 
банківських установ в ординарних та в кризових умовах є ефек-
тивна система кредитного ризик-менеджменту. 

Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних основ орга-
нізації кредитного ризик-менеджменту в системі забезпечення 
фінансової стабільності банку. 

Загальна характеристика наукової роботи. 
Наукова робота складається з трьох розділів, обсяг налічує 39 

сторінок без урахування додатків та переліку літературних дже-
рел. Загальна кількість таблиць, використаних у роботі – 3, рису-
нків –11. 

Ключові слова: кредитні ризики, фінансова стабільність, кре-
дитний портфель, Приватбанк, ризик-менеджмент. 
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3.9. «Страхування депозитів: сучасний стан, проблеми та 
шляхи їх вирішення» 

 
Татарікова Ганна Сергіївна, 

студентка V курсу, 
факультету фінансів 

Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана 

Науковий керівник: Краснова Ірина Вікторівна, д.е.н., профе-
сор кафедри банківської справи 

 
Актуальність теми дослідження. Банківська система як фун-

кціональна основа економіки будь-якої країни світу, зазнає впли-
ву невизначеності. Основним джерелом формування активів бан-
ків виступають депозити населення, що становлять основу 
ресурсної бази, підтримують достатній рівень ліквідності, спри-
яють прирощенню грошової маси та збільшенню пропозиції гро-
шей. Важливим параметром депозитів є їх захищеність, тобто 
страхування частково або в повному обсязі вкладеної грошової 
суми на депозит.  

Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних засад та су-
часної зарубіжної та вітчизняної практики страхування депозитів 
та формування пропозицій щодо створення механізму страхуван-
ня депозитів малого бізнесу в Україні.  

Загальна характеристика наукової роботи. 
Робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку ви-

користаних джерел та 2 додатків, загальний обсяг роботи 37 ар-
кушів. Робота містить 8 рисунків, 7 таблиць, 28 використаних 
джерел. 

Ключові слова: депозит, вклад, страхування депозитів, гаран-
тування вкладів, механізм страхування депозитів, страхування 
депозитів юридичних осію, малий бізнес, страхування депозитів 
малого бізнесу. 
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3.10. «Іпотечний кредит: оцінка сучасного стану та впливу на 

вирішення житлових проблем» 
 

Хамула Катерина Володимирівна, 
студентка III курсу, 

економічного факультету 
Донецький національний університет імені Василя Стуса 

Науковий керівник: Волкова Н.І., к.е.н., доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування 

 
Актуальність теми дослідження. Розвиток іпотечного ринку 

вирішує як економічні проблеми активізації та ефективного ви-
користання фінансових ресурсів, так і соціальні щодо залучення 
соціальних верств населення до задоволення своїх потреб через 
механізм фінансового ринку. Це визначає закономірність розроб-
ки, реалізації шляхів щодо забезпечення та розвитку названих 
процесів в Україні, їх теоретичне обґрунтування з урахуванням 
особливостей національної економіки та сучасних загальносвіто-
вих тенденцій у розвитку житлового іпотечного кредитування. 

Мета роботи полягає у розвитку теоретичних засад, методич-
них положень та практичних рекомендацій щодо покращення си-
стеми іпотечного кредитування в Україні. 

Загальна характеристика наукової роботи. 
Основний зміст роботи викладений на 28 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 9 таблиць, 7 рисунків. Список ви-
користаних джерел налічує 45 найменувань. 

Ключові слова: іпотека, іпотечне кредитування, банк, житло-
ві проблеми, іпотечні цінні папери, спеціалізовані іпотечні уста-
нови, прогнозна модель. 



18 

ДЛЯ НОТАТОК 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 



19 

ДЛЯ НОТАТОК 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 


