
Перший випуск магістрів спеціальності "Управління фінансово-економічною 

безпекою" 

Вітаємо випускників 2017р. із успішним захистом дипломних робіт та присвоєння 

ступеня магістра зі спеціальності "Управління фінансово-економічною 

безпекою"!!! 

15-17 лютого 2017р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра зі спеціальності "Управління фінансово-економічною 

безпекою". 

Студенти-магістри мали можливість презентувати результати своїх 

наукових досліджень у сфері фінансово-економічної безпеки організацій, 

підприємств, страхових компаній та банківських установ. Схвальною була оцінка 

Голови екзаменаційної комісії д.е.н., проф. Штангрета А.М. щодо грунтовних 

відповідей як з теоретичної так із практичної точки зору на поставлені запитання. 

Кожен виступ магістрів супроводжувався презентаційним та роздатковим 

матеріалом, який містив теоретико-методологічні аспекти, аналітичні розрахунки 

та напрями вдосконалення фінансово-економічної діяльності об'єкта дослідження. 

Окремі дипломні роботи виконувалися на замовлення підприємств та організацій. 

Із вітальним словом виступила д.е.н., проф. завідувач кафедри фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу та член екзаменаційної комісії Оксана 

Іванівна Копилюк. 

 

 

 



 
 

Комісія уважно слухає доповідь першого 

доповідача Ярмолюка Р.Ю. 

 
Захищаючи магістерську роботу на тему: 

«Діагностика ризиків та загроз у фінансовій безпеці 

підприємства» Роман Ярмолюк ґрунтовно розкриває 

результати свого дослідження 

Цікаву доповідь, за результатами свого 

дослідження, на тему: «Управління ризиками як 

засіб забезпечення фінансової безпеки 

підприємства» підготував Вонс Андрій. 

 
Проблематиці протидії загрозам фінансової 

безпеки підприємства присвятив своє дослідження 

Васильків Ярослав  

 
Виступ Сачової Софії на тему: «Система 

оцінювання рівня фінансово-економічної 

безпеки підприємства» 

 
Питанням специфіці формування системи 

національної безпеки в Україні присвячене наукове 

дослідження Олени Лупач. 

 

 



 

 
Марусич Мілена активно дискутує на 

поставлені їй запитання Головою комісії 

 

 
 Актуальною виявилася доповідь Михайла 

Пузракова на тему: «Безпека валютного ринку як 

чинники економічного зростання в Україні» 

 
Виступ Петра Пелеха на тему: 

«Формування та забезпечення фінансової 

безпеки страхових компаній» 

 
Результати свого дослідження на тему: 

«Індикатори фінансової безпеки в банківській сфері» 

зачитує Вітвар Олександр 

 
Із доповіддю на тему: «Антикризова 

стратегія в системі гарантування безпеки 

підприємства» виступив Величко Микола 

 

Про формування і реалізацію концепції фінансово-

економічної безпеки підприємства розповіла 

Юрійчук Анастасія 



 
Про сучасний стан діяльності проблемних 

банків України розповів Мар’ян Дуфанець 

 

 
Питанням антикризового управління в системі 

фінансово-економічної безпеки підприємства 

присвячена доповідь Володимира Котлярчука 

Про результати свого дослідження на тему: 

«Моніторинг якості активів в системі 

підвищення рівня інансової безпеки 

банківських установ» розповіла Ясинська 

Марта 

 
Виступ-доповідь Левицького Ігоря на тему: 

«Стратегічне забезпечення фінансової безпеки 

банківських установ» 

 
Проблематиці формування системи 

фінансово-екномічної безпеки на регіональному 

рівні присвячене дослідження Андрія 

Червонюка. 

 

 

 
Про особливості управління фінансово-

економічною безпекою банків у сфері фінансових 

інвестицій розповіла і наочно продемонструвала 

Лазарєва Христина. 



 
Поєднавши теоретичний матеріал із 

практичним досвідом Левицький Сергій 

достойно представив результати свого 

дослідження на тему: «Ринкова складова у 

формуванні фінансово-економічної безпеки 

підприємства»  

 

 
Із цікавою доповіддю на тему: «Фінансова 

стійкість як основа економічної безпеки 

підприємства» виступив Грищук Ігор 

 

 
На згадку про успішно проведений захист магістерських дипломних робіт  

 

Вітаємо Перший випуск магістрів спеціальності 

"Управління фінансово-економічною безпекою"!!! 


