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ПРОГРАМА 

підсумкової науково-практичної конференції 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

спеціальністю 

 «Управління фінансово-економічною 

безпекою» 

 

 

 

4 квітня 2019 року 

м. Харків 



Регламент проведення конференції 

 

8:30 – 9:30 – реєстрація учасників конференції (хол нового корпусу) 

9:30 – 10:00 – екскурсія новим 7-ми поверховим корпусом (початок екскурсії 

біля входу в корпус) (за бажанням) 

10:00 – 10:30 – Пленарне засідання (аудиторія А7). 

10:40 – 14:00 – робота секції (аудиторія А7)  

14:00 – 15:00  – Перерва на обід. 

15:00 – 16:00  – Продовження роботи секції. 

16:00 – 16:30  – Обговорення результатів роботи. 

16:30 – 17:00  – Заключне пленарне засідання, підведення підсумків роботи 

конференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ! 

 

Щиро вітаємо Вас на підсумковій науково-практичній конференції 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 

«Управління фінансово-економічню безпекою» в Харківському 

національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Бажаємо 

всім учасникам цікаво та корисно провести час в науковому оточенні, а 

також успіхів та перемог. 

 

 

Організаційний комітет 

 

Єрмаченко Володимир Єгорович – голова оргкомітету, голова 

галузевої конкурсної комісії, к.е.н., професор, заступник керівника (проректор 

з науково-педагогічної роботи) 

Отенко Ірина Павлівна – заступник голови галузевої конкурсної 

комісії д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

Іващенко Ганна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри міжнародного 

бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Відкриття конференції 

 

Привітальне слово: 

Ректора Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця, д.е.н., професора, Пономаренка Володимира 

Степановича. 

Пленарні доповіді: 

Підведення підсумків першого етапу II туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління фінансово-

економічною безпекою». 

Отенко Ірина Павлівна – заступник голови галузевої конкурсної 

комісії д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

Іващенко Ганна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри міжнародного 

бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

 

 

 

 



Секція «Управління фінансово-економіною безпекою» 

Отенко Ірина Павлівна – заступник голови галузевої конкурсної 

комісії д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

Іващенко Ганна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри міжнародного 

бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

 

Прізвище, ім’я та по-

батькові студента 

(повністю) 

Назва вищого навчального 

закладу 
Тема роботи 

Мироненко Марія 

Володимирівна,  

Кошева Оксана 

Максимівна 

Харківський національний 

економічний університет 

імені С. Кузнеця 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

недержавних пенсійних 

фондів 

Романюк  Артем 

Миколайович 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

Податкове планування у 

системі забезпечення 

фінансової безпеки 

підприємства 

Медвідь Ганна 

Сергіївна 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну 

Управління кадровою 

безпекою підприємства 

через призму 

макроекономічних процесів 

Гнатів Андрій 

Ярославович,  

Наталіч Вікторія 

Володимирівна 

Тернопільський 

національний економічний 

університет 

Проблеми забезпечення 

боргової безпеки України в 

умовах фінансово-

економічних дисбалансів 

Цигичко Санджей 

Мануджович,  

Щетиніна Анастасія 

Харківський національний 

економічний університет 

імені С. Кузнеця 

Удосконалення управління 

кадровою безпекою на 

підприємстві 

Мехед Андрій 

Миколайович 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

Фінансова безпека 

підприємства та методи її 

оцінювання (на прикладі 

ТОВ «Українська 

Органіка») 



Купрєєва Яна 

Миколаївна, 

Тєтєрєва Орина 

Юріївна 

Сумський державний 

університет 

Фінансова безпека 

фінансових посередників 

Супруненко Анна 

Сергіївна 

Полтавський національний 

технічний університет 

імені Юрія Кондратюка 

Соціально-економічна 

безпека регіону: 

оцінювання та напрями 

забезпечення 

Гриценко Анастасія 

Анатоліївна 

Одеський національний 

політехнічний університет,  

Інститут бізнесу, 

економіки і інформаційних 

технологій 

Інструментарій управління 

ризиками 

енергопостачальних 

компаній при переході на 

нову модель 

електроенергетичного 

ринку 

Чернова Аліна 

Олександрівна, 

МельникАльона 

Юріївна 

Харківський навчально-

науковий інститут 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Університет банківської 

справи» 

Управління фінансовою 

безпекою ДП "ХПЗ ім. 

Т.Г.Шевченка" 

Кліпун Анна Ігорівна,  

Прядка Сніжана 

Ігорівна 

Сумський національний 

аграрний університет 

Забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору 

регіону на основі оцінки 

конкурентних переваг 

Комар Світлана 

Олександрівна 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

Розвиток ІТ-ринку та 

кібербезпека України: 

тенденції та виклики 

Мазура Артур 

Юлійович 

Харківський національний 

університет 

радіолектроніки 

Блокчейн-технологія в 

системі забезпечення 

фінансово-економічної 

безпеки 

Мацур Сергій 

Миколайович 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

Фіскальна безпека 

експортерів 

сільськогосподарської 

продукції в контексті 

трансфертного 

ціноутворення 

Онищенко Тетяна 

Іванівна 

Полтавська державна 

аграрна академія 

Забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

підприємства в сучасних 

умовах господарювання 

Рябчикова Дар'я 

Андріївна,  

Тур Наталія Віталіївна 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Донецький національний 

технічний університет" 

Діагностика криз в системі 

антикризового управління 

та забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

підприємства 



Слободюк Алла 

Миколаївна, 

Малішевська Божена 

Олегівна 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Тіньова економіка та її 

вплив на фінансово-

економічну безпеку 

промисловості регіонів 

України 

Коротунова Анастасія 

Геннадіївна,  

Юношев Семен 

Юрійович 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет 

Оптимізація фінансування 

аграрного сектора 

економіки України як 

напрям зміцнення 

фінансово-економічної 

безпеки держави 

 

 

 


