Список тем дисертаційних робіт аспірантів
№
1

Прізвище, ім’я,
по батькові
Бондаренко Є.К.

2
3

Бухтіарова А.Г.
Височина А.В.

4

Гвоздюкова С.М.

5

Дмитерко М.О.

6

Козирєв В.А.

7

Рябіченко Д.О.

8

Самусевич Я.В.

9

Шпіцглуз С.О.

10
11

Діденко І.В.
Закутняя О.О.

12

Іваній К.О.

13

Коріньок Я.О.

14

Назаренко Л.В.

15

Полуляхова О.О.

16

Руденко Я.П.

17

Соколенко К.О.

18

Савицька О.І.

19
20

Шестопалов В.Г.
Алексанян М. Ф.

21

Воронцова А.С.

22

Горяєва В.І.

23

Койло В.В.

24

Косенко В.І.

25

Манюкова Н.О.

Тема дисертації
«Фінансова безпека при реалізації інвестиційної політики
страхової компанії»
«Розвиток національної системи гарантування вкладів»
«Управління фінансовим потенціалом регіону в контексті
реалізації бюджетної політики України»
«Розвиток системи страхування фінансових ризиків шляхом
реалізації операцій з похідними інструментами»
«Фінансовий механізм забезпечення кластерного розвитку
економіки»
«Взаємодія страхових компаній з іншими фінансовими
посередниками в умовах економічної нестабільності»
«Розвиток системи управління ліквідністю банку на основі
принципів корпоративного управління»
«Реформування податкової системи України під впливом
податкової конкуренції»
«Оптимізація бюджетних ризиків фінансування соціальноекономічного розвитку регіону»
«Прогнозування розвитку ринку фінансових послуг»
«Розвиток грошово-кредитної політики на основі формування
транспарентного середовища її реалізації»
«Управління капіталом банків на основі застосування
принципів корпоративного управління"
«Макропруденційна політика в системі забезпечення
фінансової стабільності»
«Науково-методичне забезпечення ефективності
функціонування фінансових посередників на фондовому
ринку»
«Нові концепції розвитку України у галузі медичного
туризму»
«Розвиток пенсійного страхування в Україні в контексті
демографічних проблем»
«Науково-методичні засади розвитку кредитної діяльності
банку»
«Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
(регіональний аспект)»
«Управління фінансовим потенціалом регіону»
"Розвиток тарифної політики в галузі медичного
страхування"
«Фінансове забезпечення розвитку соціального
підприємництва»
«Теоретично-методологічні засади функціонування та
регулювання мікрофінансових організацій»
"Діяльність страхових компаній України в умовах інтеграції
до ринку фінансових послуг Європейського Союзу".
"Розвиток взаємного страхування в Україні в контексті
інтеграційних процесів світових фінансових ринків"
«Капіталізація та консолідація капіталу в банківській системі
України»

26

Мохаммад К.А.

27
38
29

Мунтян В.В.
Пасенкова В.В.
Сапожнікова М.В.

30

Сидорук Т.С.

«Управління валютним курсом в умовах зміни парадигми
курсоутворення»
«Фінансове забезпечення молодіжної політики»
"Управління ризиками страхової компанії"
«Сутність та механізм функціонування мікрофінансових
організацій та їх вплив на стимулювання розвитку малого
бізнесу в Україні»
«Розвиток державного фінансового контролю за діяльністю
страхового ринку»

