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КРУГЛИЙ СТІЛ 

«Фінансовий ринок України: 

проблеми маркетингової діяльності фінансових установ» 

26 квітня  2017 року 

ауд. 214,  6 корпус (вул. Пушкінська 26) 

 

Програма: 

10.00   Вступне слово. 

Ректор ОНЕУ д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України Звєряков М.І. 

Проректор ОНЕУ з наукової роботи д.е.н., проф. Ковальов А.І. 

 

10.30–10.45 Ровинський Ю.О., д. ю. н., начальник Південно-українського 

територіального управління Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку  

«Діяльність державного регулятора на ринку цінних паперів» 

10.45 – 11.00 Булигін О. Заступник директора з маркетингу Одеського 

відділення Fibogroup.  

«Заходи компанії Fibogroup, що сприяють підвищенню фінансової 

грамотності та популяризують інтернет-трейдинг» 

11.00 – 11.15 Вальчук О.Ф. Заступник керуючого, начальник відділу 

роздрібного бізнесу  (ПАТ  «Марфін Банк»).   

«Перспективи розвитку роздрібних банківських продуктів» 

11.15 – 11.30 Серебрякова О.  (ПАТ «ОТП-банк»)  

«Дослідження ринку  банківських продуктів» 

11.30 – 11.45 Андрєєва Я. С. к.е.н., керівник проектів з навчання персоналу    

(ПАТ «Альфа Банк»).  

«Якість обслуговування як головний чинник залучення клієнтів 

банків» 

11.45 – 12.00 Федченко С.О. директор брокерської страхової компанії 

«Insurance Lion».  

«Стан та перспективи розвитку ринку страхових послуг України» 



12.00 – 12.15     Губерник А. О. к.е.н., депутат Одеської обласної Ради, директор 

ТОВ «Технопарк Хемо-Поль» 

 «Проблеми просування фінансових  послуг у сфері комунальної 

власності» 

 

12.30 – 13.00 Кава-брейк 

 

13.00 – 13.15 Литовченко І.Л. д.е.н., проф, зав. кафедрою маркетингу 

«Актуальність використання сучасних маркетингових інструментів 

на ринку фінансових послуг» 

13.15 – 13.30 Баранова В.Г.  д.е.н., проф, зав. кафедрою ФМФР 

«Кризові явища в страхової системі України» 

13.30 – 13.45 Гончаренко О.М. д.е.н. доцент каф. ФМФР, Світлична О.С., 

к.е.н., доцент каф. ФМФР 

«Маркетингові інновації на страховому ринку» 

13.45 – 14.00 Рулінська О.В.  к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

«Значення маркетингу в діяльності страхових компаній» 

14.00 – 14.15 Астахова Н.І. к.е.н., ст. викладач каф. ФМФР 

«Сучасні тенденції розвитку добровільного страхування в Україні» 

14.15 – 14.30 Сташкевич  Н.М. ст. викладач каф. ФМФР, Сташкевич  О.С. 

викладач каф. ФМФР 

«Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: проблеми та 

перспективи розвитку» 

14.30 – 14.45   Домбровська С.О., аспірант каф. ФМФР 

«Специфічні риси комерціалізації страхових послуг» 

 

 

15.00 – 15.15 Заключне слово. Прийняття резолюції. 


