
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

ПРОГРАМА
проведення круглого столу



ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Дата проведення: 17 листопада 2016 року
Початок роботи: 16:00
Місце проведення: ауд. 546 (пл. Соломянська, 1).

І Відкриття круглого столу
Вітальне слово:
Завідувач кафедри економіко-правових дисциплін
кандидат юридичних наук
Фещук Віктор Вікторович                                                                16:00-16:10

доцент кафедри економіко-правових дисциплін
кандидат економічних наук, доцент
Островерх Лариса Леонідівна             16:10-16:15

ІІ Наукові доповіді та їх обговорення
                                                                                                           16:15-17:30

ІІІ Підведення підсумків
доцент кафедри економіко-правових дисциплін
 кандидат юридичних наук,доцент
Буличева Наталія Анатоліївна             17:30-17:40

Закриття круглого столу

Регламент роботи круглого столу

Вітальні слова до 10 хв.
Наукові доповіді до 10 хв.
Робоча мова: українська



УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

1. Сіранчук М.І., студентка групи 3-КМЖТ Житомирського відділення ННІ №4
НАВС.
Рейдерські  захоплення  та  шляхи  їх  подолання.  Кримінологічний  аналіз
рейдерства в Україні.
Науковий керівник:  завідувач кафедри економіко-правових дисциплін НАВС,
к.ю.н., доцент Фещук В.В. 
2. Мишаковська В. О., студентка 3-КМЖТ курсу Житомирського відділення
ННІ № 4 НАВС.
Податковий обов’язок – системоутворююча категорія податкового права 
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС,
к.ю.н., доцент Буличева Н.А. 
3. Ліневич А. Ю., студентка 3-КМЖТ курсу Житомирського відділення ННІ № 4
НАВС.
Особливості правового регулювання банківської таємниці в Україні.
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС,
к.ю.н., доцент Буличева Н.А. 
4. Острик Г.В., курсантка 3курсу 302 групи, Навчально-наукового інституту №1
НАВС.
Розвиток  малого  та  середнього  бізнесу  в  умовах  реформування  економіки
України та його наближення до європейських стандартів. 
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС,
к.е.н., доцент Островерх Л.Л.
5.  Носенко  М.С.,  студент  V  курсу  Кіровоградського  відділення  ННІ  №4
НАВС.
Удосконалення  методів  боротьби  з  протиправними  операціями,  що
приховують джерела походження грошових коштів.
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.
6. Діманова Д.А.,  студентка V курсу Кіровоградського  відділення ННІ №4
НАВС.
Фінансових контроль в Україні: історія та сучасність
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.
7. Швербук А.С.,  студентка V курсу Кіровоградського  відділення ННІ №4
НАВС.
Система учасників ринку фінансових послуг України та правове регулювання
їх діяльності.
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.
8. Веретеніна  (Свідзінська)  А.Д., студентка  V  курсу  Кіровоградського
відділення ННІ №4 НАВС.
Види та принципи здійснення державного контролю на фінансовому ринку.
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.



9. Гребенюк О.М.,  студентка V курсу Кіровоградського  відділення ННІ №4
НАВС.
Напрями удосконалення контролю діяльності учасників фондового ринку.
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.
10. Карпова Ю.В.,  студентка V курсу Кіровоградського  відділення ННІ №4
НАВС.
Безпека ринку страхових послуг України – пріоритет для держави.
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.
11. Малюцька М.О., студентка V курсу Кіровоградського відділення ННІ №4
НАВС.
Бюджетна  реформа  в  контексті  реформи  адміністративно-територіального
устрою в Україні.
Науковий керівник:  завідувач кафедри економіко-правових дисциплін НАВС,
к.ю.н., доцент Фещук В.В. 
12. Маркевич Н.В., студентка V курсу Кіровоградського відділення ННІ №4
НАВС.
Запобігання  шахрайствам  з  підробленими  банківськими  платіжними
картками, як елемент безпеки банківської системи України.
Науковий керівник:  завідувач кафедри економіко-правових дисциплін НАВС,
к.ю.н., доцент Фещук В.В. 
13. Найденко А.А.,  студентка V курсу Кіровоградського відділення ННІ №4
НАВС.
Шляхи підвищення захисту прав інвесторів в Україні в умовах євроінтеграції.
Науковий керівник:  завідувач кафедри економіко-правових дисциплін НАВС,
к.ю.н., доцент Фещук В.В. 
14. Павлова І.О., студентка V курсу Кіровоградського  відділення ННІ №4
НАВС.
Реформування  вітчизняної  системи  міжбюджетних  відносин  як  один  із
ключових напрямків підвищення економічної безпеки країни.
Науковий керівник:  завідувач кафедри економіко-правових дисциплін НАВС,
к.ю.н., доцент Фещук В.В. 
15. Соболєва Н.О.,  студентка V курсу Кіровоградського  відділення ННІ №4
НАВС.
Банківська таємниця як фактор забезпечення економічної безпеки країни.
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.
16. Косенко С.В., студентка 7-6 КМ 1 курсу ННІ №4 НАВС.
Створення сприятливих умов по залученню інвестиційних ресурсів як шлях
до підвищення конкурентоспроможності фінансового ринку України.
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.
17. Вікнянський І.Л., студент VІ курсу Хмельницького  відділення ННІ №4
НАВС.
Субсидія – «крок у тінь».



Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС,
к.е.н., доцент Островерх Л.Л.
18. Биченко  Є.Ю.,  студентка  V  курсу  Черкаського  відділення  ННІ  №4
НАВС.
Перспективи розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні.
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС,
к.е.н., доцент Островерх Л.Л.
19. Копань Т. М., студентка V курсу Черкаського відділення ННІ №4 НАВС.
Регулювання та нагляд на ринку небанківських фінансових послуг.
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.
20. Король К.О., студентка V курсу Черкаського відділення ННІ №4 НАВС.
Конкурентоспроможність страхової компанії як об’єкт стратегічного аналізу.
Науковий  керівник:  професор  кафедри  економіко-правових дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Андрущенко І.Г.
21. Миколайчук М.В., здобувач вищої освіти ступеня магістра, група КМ 1Б
«Правознавство» ННІ №4 НАВС.
Рейдерство як виклик та загроза економічній безпеці країни.
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС,
к.е.н., доцент Островерх Л.Л.
22. Ражев Р.В., слухач VI курсу Черкаського відділення навчально-наукового
інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 
Правове  регулювання  страхування  як  різновиду  діяльності  на  ринку
фінансових послуг України.
23. Полудень  В.М., слухач  VІ  курсу  Черкаського відділення  навчально-
наукового  інституту  №  4 Національної  академії  внутрішніх  справ
Стимулювання розвитку інвестиційного потенціалу страхових компаній.
24. Горяченко  С.І.,  студент  VІ  курсу  Черкаського відділення  навчально-
наукового  інституту  №  4 Національної  академії  внутрішніх  справ
Інвестиційна діяльність страхових компаній як шлях до зростання добробуту
населення країни.
25. Білоус  К.О., слухач  VI  курсу  Хмельницького відділення  навчально-
наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ
Система  державних  органів,  які  проводять  регуляторну  політику  на
страховому ринку.
26. Кирник  І.В.,  слухач  VI курсу  Хмельницького відділення  навчально-
наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ Державне
регулювання діяльності учасників ринку фінансових послуг.
27. Пачекіна А.М., студент VI курсу Кіровоградського відділення навчально-
наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ  Тенденції
розвитку  правових  засад  діяльності  фінансових  посередників  на
міжнародному ринку цінних паперів.
28. Ярова Н.В.,  студент  VI  курсу  Кіровоградського відділення  навчально-
наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 
Проблеми  правового  регулювання  та  контролю  діяльності  учасників
фінансового ринку України.
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