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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА
проведення круглого столу



Київ - 2017ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Дата проведення: 20 квітня 2017 року
Початок роботи: 15:30
Місце проведення: ауд. 546 (пл. Солом’янська, 1).

І Відкриття круглого столу
Вітальне слово:
Завідувачкафедри економіко-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
Фещук Віктор Вікторович                                                     15:30-15:40

доцент кафедри економіко-правових дисциплін
кандидат економічних наук, доцент
Островерх Лариса Леонідівна 15:40-15:45

ІІ Наукові доповіді та їх обговорення 15:45-18:45

ІІІ Підведення підсумків
доцент кафедри економіко-правових дисциплін
кандидат юридичних наук,доцент
Буличева Наталія Анатоліївна 18:45-19:00

Закриття круглого столу 19.00-19.10

Регламент роботи круглого столу

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

1. Островерх  Лариса  Леонідівна,доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін,
кандидат економічних наук, доцент
Тема:  «Структурні  зрушення в  реалізації  монетарної  політики України в  умовах
реформ»
2. Фещук Віктор  Вікторович,  завідувач кафедри  економіко-правових  дисциплін,
кандидат юридичних наук, доцент
Тема: «Організаційно-правове забезпечення захисту комерційної таємниці в Україні»
3. Тараненко  Юрій  Олександрович,  доцент  кафедри  економіко-правових
дисциплін, кандидат економічних наук, доцент
Тема: «Неефективність сучасного державного управління як загроза національній
безпеці України»
4. Буличева Наталія Анатоліївна,  доцент кафедри економіко-правових дисциплін,
кандидат юридичних наук,доцент

Тема:  «Шляхи  удосконалення  взаємодії  органів  Державної  аудиторської
 служби України та підрозділів захисту економіки Національної поліції України»
5. Овчаренко Леся Валеріанівна, доцент кафедри економіко-правових дисциплін,
кандидат економічних наук, доцент

Тема:  «Інвестиції  в  людський  капітал  як  фактор  зміцнення  національної
економіки»
6. Копин В.М., курсантка 2-го курсу 201 групи ННІ №2 НАВС

Тема:«Боротьба з кіберзлочинністю як один з напрямів подолання злочинів в
економічній сфері»

Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
7. Заставецька С. І., курсантка 2-го курсу 201 групи ННІ №2 НАВС

Тема:  «Боротьба  з  відмиванням  грошей  як  ефективний  спосіб  підвищення
рівня економіки в Україні»

Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
8. Копитько В.Ю., курсантка 2-го курсу 202 групи ННІ №2 НАВС

Тема: «Сучасні способи махінацій з цінними паперами»
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС

к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
9. Ямковенко О. Ю., курсант 2-го курсу 203 групи ННІ №2 НАВС

Тема: «Загальна характеристика економічної злочинності в Україні»
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС

к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
10. Ярошенко Ю. В., курсантка 2-го курсу 203 групи ННІ №2 НАВС

Тема: «Сучасні підходи до визначення поняття «захист економіки»
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС

к.ю.н., доцент Буличева Н.А.

3



11. Карпенко А. О., курсантка 2-го курсу 203 групи ННІ №2 НАВС
Тема: «Банківські махінації в Україні. Банки проти клієнтів»
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС

к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
12. Загурська Д. А., курсантка 2-го курсу 203 групи ННІ №2 НАВС

Тема:  «Поліцейські  підрозділи  захисту  економіки  як  один  із  органів
забезпечення економічної стабільності»

Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
13. Симак Н.В., курсантка 2-го курсу 203 групи ННІ №2 НАВС

Тема: «Проблеми розвитку фінансової системи України у кризовий період»
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС

к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
14. Бондаренко А.В., курсантка 2-го курсу 202 групи ННІ №2 НАВС

Тема: «Актуальні проблеми розкрадання бюджетних коштів»
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС

к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
15. Сучок О. С., курсантка 2-го курсу 203 групи ННІ №2 НАВС

Тема: «Фактори, що впливають на забезпечення економічної стабільності»
Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС

к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
16. Яремчук О. С., курсантка 2-го курсу 203 групи ННІ №2 НАВС

Тема:  «Аудиторський  фінансовий  контроль  як  спосіб  викриття корисливих
зловживань»

Науковий  керівник:  доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін  НАВС
к.ю.н., доцент Буличева Н.А.
17.  Ангелова О.О.,  слухач 6-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Рівненського відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Фінансове шахрайство (економіко-правовий аспект)»
18.  Прончук П.В., здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 4-го курсу Рівненського
відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Аналіз сучасних підходів до оцінки ефективності інвестиційних проектів»
19.  Штеба Ю.Ю.,  студент 6-го курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Рівненського відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Таргетування інфляції в політиці Національного банку України»
20. Мацалко О.А., здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 1-го курсу Рівненського
відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Інноваційні програми  та їх реалізація в сучасних реаліях України»
21.  Коханюк С.Р.,  студент  6-го  курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня  «спеціаліст»
Рівненського відділення ННІ № 4 НАВС
Тема:  «Аналіз  конкурентоспроможності  окремих  галузей  економіки  України  на
європейських ринках»
22.  Паненко В.В.,  здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 4-го курсу Вінницького
відділення ННІ № 4 НАВС
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Тема: «Зростання державного боргу та його наслідки (аналіз світового досвіду)»
23. Бондар  Л.А.,  здобувач ступеня вищої  освіти  бакалавр  4-го курсу Вінницького
відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Податок «на багатство» та перспективи його введення в Україні»
24. Бондарчук Л.П., здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 4-го курсу Вінницького
відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Ризики кредитування бізнесу та шляхи їх подолання в умовах спаду виробництва»
25. Дубина  С.А.,  здобувач ступеня  вищої  освіти бакалавр 4-го курсу Вінницького
відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Правове забезпечення юридичних послуг в галузі державних закупівель»
26.  Корчун  В.В.,  здобувач ступеня  вищої  освіти  бакалавр  4-го курсу Вінницького
відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Прямі інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності в країнах, що
розвиваються»
27. Соломон М.М., здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 4-го курсу Вінницького
відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Сучасні загрози економічної безпеки України»
28.  Мігаль Л.А.,  здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 4-го курсу Хмельницького
відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Криза банківської системи України: основні причини та форми прояву»
29.  Познахівська  К.А.,  здобувач  ступеня  вищої  освіти  бакалавр  4-го  курсу
Хмельницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Фінансова децентралізація: перші успіхи та проблеми»
30. Хіоні Г.О., здобувач ступеня вищої освіти магістра ННІ № 4 НАВС 
Тема: «Стратегія розвитку інвестиційної діяльності аграрних підприємств»
31.  Атаманчук В.Ф., слухач 6-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Державне регулювання трудових міграційних потоків»
32.  Лаврук  О.В.,  слухач  6-го  курсу  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Правові та економічні засади фінансового лізингу»
33. Потурнак В.В., слухач 6-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Складові економічної безпеки країни»
34.  Колівошко К.В.,  слухач 6-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Проблеми фінансів та фінансової системи  України»
35. Орленко  Є.В.,  слухач 6-го  курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня  «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Зарубіжний досвід роботи на фінансовому ринку»
36.  Заверуха Н.Я.,  студент 6-го курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Проблеми формування бюджету розвитку в умовах України»
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37. Торохтій Л.Л.,  студент 6-го курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Валютний курс як інструмент впливу на державний борг»
38.  Поліхун  Т.В.,  студент  6-го  курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Значення непрямого оподаткування в державній підтримці економіки»
39. Шевчук Л.А.,   студент 6-го курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Стратегія побудови ефективної податкової системи в умовах України»
40. Шевчук К.А.,   студент 6-го курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького відділення ННІ № 4 НАВС
Тема:  «Завдання  бізнесу  по  вирішення  проблем  працевлаштування  в  умовах
вимушеної міграції населення в Україні»
41. Шахкулян Н.М.,здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 1-го курсуВінницького
відділення ННІ № 4 НАВС
Тема: «Роль та значення держави в процесі формування сучасної кадрової політики»
42.  Ражев  Р.В.,  слухач  VI  курсу  Черкаського  відділення  навчально-наукового
інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ
Тема: «Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України»

43.  Полудень  В.М.,  слухач  VІ  курсу  Черкаського відділення  навчально-
наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

Тема:  «Державна  політика  щодо  регулювання  діяльності  фінансових
посередників на ринку цінних паперів»
44.  Горяченко С.І.,  студент  VІ курсу Черкаського відділення навчально-наукового
інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 
Тема:  «Інвестиційна  діяльність  страхових  компаній  як  шлях  до  зростання
добробуту населення країни»
45.  Білоус К.О., слухач VI  курсу Хмельницького відділення  навчально-наукового
інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ
Тема: «Шахрайства та злочинність у фінансово-кредитній сфері: окремі пропозиції
протидії»
46.  Кирник І.В., слухач VI курсу Хмельницького відділення навчально-наукового
інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 
Тема: «Боротьба із злочинністю у фінансовій та банківській системах держави»
47.  Пачекіна  А.М.,  студент  VI  курсу  Кіровоградського відділення  навчально-
наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 
Тема: «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України»
48. Ярова Н.В., студент VI курсу Кіровоградського відділення навчально-наукового
інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 
Тема: «Роль органів Національної поліції у здійсненні державного фінансового та
валютного контролю»
49. Мануйлов Ю.М., здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 4-го курсу Навчально-
наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 
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Тема:  «Українська  економіка  в  розрізі  галузей,  що  забезпечать  перспективу  її
зростання»
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