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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (MOODLE-конференція) 

19 листопада 2020 року  
 

9
45

 – 10
00

 приєднання учасників до відео-конференції (MOODLE-конференція). 

10
00

 – 10
15

 відкриття конференції та привітання учасників панельної дискусії. 

10
20

 – 10
50

 частина перша панельної дискусії «Політика, механізми та 

інструменти реагування урядів і регуляторів банківських систем країн 

світу на соціально-економічні виклики світової пандемії» 

10
55

 – 11
25

 частина друга панельної дискусії «Ініціативи забезпечення  стійкості  

та модернізації банківської інфраструктури для підвищення фінансової 

стабільності» 

11
30

 – 12
00

 частина третя панельної дискусії «Фінансові технології і цифрові 

рішення для поглиблення фінансової інклюзії та безпеки в умовах 

нових викликів і загроз» 

12
05

 – 12
20

  частина четверта панельної дискусії «Кримінально-процесуальні 

аспекти фінансових і кіберзлочинів» 

12
20

 – 12
30

  підведення підсумків роботи конференції 
  

 

Регламент 

Привітальні слова – до 5 хвилин; доповіді на панельній дискусії – до 10 хвилин, виступ при 

обговоренні  – до 5 хвилин. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська. 

 

CONFERENCE AGENDA (MOODLE-conference) 

November 19, 2020 

9
45

 – 10
00

 joining participants to a video conference (MOODLE-conference) 

10
00

 – 10
15

 opening of the conference and greeting the participants of  panel discussion 

10
20

 – 10
50

 first part of the panel discussion "Policies, mechanisms and tools 

of response by governments and regulators of the banking systems of the 

world   to the socio-economic challenges of the global pandemic" 

10
55

 – 11
25

 second part of the panel discussion "Initiatives to ensure the sustainability 

and modernization of banking infrastructure to improve financial stability" 

11
30

 – 12
00

 third part  of the panel discussion "Financial technologies and digital 

solutions for deepening of  financial inclusion and security in the face of 

new challenges and threats" 

12
05

 – 12
20

  fourth part  of the panel discussion "Criminal procedural aspects of 

financial and cybercrime" 

12
20

 – 12
30

  summarizing the results of the conference 
  

 

Regulations 

Greetings – up to 5 minutes, Plenary reports – up  to 10 minutes, Discussion of reports – up  to 5 

minutes. 

Working languages of the conference: Ukrainian, English, Polish, Russian. 
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ЕКСПЕРТИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ 
 

БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ: 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ, МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ, 

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ 
 

Кузнєцова Анжела Ярославівна - д.е.н., професор, ректор Університету банківської 
справи 

Барановський Олександр Іванович - д.е.н., професор, проректор з наукової роботи 
Університету банківської справи  

Рогова Наталія Василівна - к.е.н., доцент, директор Черкаського інституту Університету 
банківської справи 

 

Александрёнок Мария Станиславовна - к.э.н., доцент, заведующая кафедрой финансов и 
бухгалтерского учета Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования 
«Белорусско-Российский университет» (Беларусь) 

Голикова Анна Сергеевна - к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового менеджмента  
Полесского государственного университета (Беларусь) 

Грасіс Яніс - доктор юридичних наук, про-декан і провідний науковий співробітник, юридичний 
факультет Ризького університету імені Страдіня (Латвія)  

Корнєєв Володимир Вікторович - д.е.н., професор, завідувач відділу фінансової політики 
Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, Радник 
Міністра фінансів України (Україна) 

Краснова Ірина Вікторівна - д.е.н., професор, заступник завідуючого з навчально-методичної 
роботи кафедри банківської справи та страхування Київського національного економічного 
університету ім.. В. Гетьмана (Україна) 

Онищенко Світлана Володимирівна - д.е.н., професор кафедри фінансів, банківського бізнесу 
та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
(Україна) 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна - д.е.н., доцент, заступник директора Черкаського інституту 
Університету банківської справи (Україна) 

Сембиева Ляззат Мыктыбековна - д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан) 

Ткаченко Наталія Володимирівна - д.е.н., професор, директор Інституту післядипломної 
освіти Київського національного університету імені Т. Шевченко (Україна) 

Ходжаев Эркин Норматович - к.э.н., профессор, Заслуженный экономист Республики 
Узбекистан, профессор кафедри финансов Самаркандского института экономики и сервиса  
(Узбекистан) 

Хуторна Мирослава Емілівна - д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи 
Черкаського інституту Університету банківської справи (Україна) 

Щепанський Марек - доктор наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств, 
інвестицій і страхування Познанського технологічного університету, віце-президент Польського 
економічного товариства в Познані (Польща).  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Кузнєцова Анжела Ярославівна, 
д.е.н., професор, ректор Університету банківської справи 
 

Барановський Олександр Іванович,  
д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Університету банківської справи  
 

Рогова Наталія Василівна, 
к.е.н., доцент, директор Черкаського інституту Університету банківської справи 
 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна (модератор засідання) 
д.е.н., доцент, заступник директора Черкаського інституту Університету банківської 
справи  
 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Політика, механізми та інструменти реагування урядів і регуляторів 
банківських систем країн світу на соціально-економічні виклики світової 
пандемії.   

 

Корнєєв Володимир Вікторович, 
д.е.н., професор, завідувач відділу фінансової політики Державного науково-дослідного 
інституту інформатизації та моделювання економіки, Радник Міністра фінансів України  
ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ і БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПРОТИДІЯ 
КОРОНОКРИЗІ 

 
Сембиева Ляззат Мыктыбековна,  
д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева (Казахстан) 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ 
 

Marek Szczepanski, 
Dr Hab, Professor, Head of the Department of the Economics of Enterprises, Investment and Insurance 
Poznan University of Technology, Poznan, Poland 
THE IMPACT OF CRISIS PROCESSES ON THE DEVELOPMENT OF BANKING 
SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF UKRAINE AND POLAND) 

Щепанський Марек, 
доктор наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств, інвестицій і страхування 
Познанського технологічного університету, віце-президент Польського економічного 
товариства в Познані (Польща) 
ВПЛИВ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ (НА 
ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ) 
 

Онищенко Світлана Володимирівна, 
д.е.н., професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного 
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна) 
БЮДЖЕТНА ВРАЗЛИВІСТЬ УКРАЇНИ І УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
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2. Ініціативи забезпечення стійкості та модернізації банківської  інфраструктури  
для підвищення фінансової стабільності.   

 

Ходжаев Эркин Норматович 
к.э.н., профессор, Заслуженный экономист Республики Узбекистан, профессор кафедри 
финансов Самаркандского института экономики и сервиса  (Узбекистан) 
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РАЗМЕЩЕНИИ 
КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 
 

Хуторна Мирослава Емілівна, 
д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Черкаського інституту 
Університету банківської справи (Україна) 
КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЗА ЦІННІСНОЮ 
ПАРАДИГМОЮ: ОСНОВНІ ПОСТУЛАТИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ 
 

Александрёнок Мария Станиславовна,  
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой финансов и бухгалтерского учета 

Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-

Российский университет» (Беларусь) 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В БЕЛАРУСИ  
 

3. Фінансові технології і цифрові рішення для поглиблення фінансової інклюзії та 
безпеки в умовах нових викликів і загроз.   

 

Краснова Ірина Вікторівна, 
д.е.н., професор, заступник завідуючого з навчально-методичної роботи кафедри банківської 
справи та страхування Київського національного економічного університету ім.. В. Гетьмана, 
Україна) 
ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ: СУТНІСТЬ, ДЕТЕРМІНАНТИ, МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Голикова Анна Сергеевна, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового менеджмента Полесского государственного 
университета (Беларусь) 
ДЕЗИНТЕРМЕДИАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
 

Ткаченко Наталія Володимирівна,  
д.е.н., професор, директор Інституту післядипломної освіти Київського національного 
університету імені Т. Шевченко (Україна) 
АДАПТАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ ДО НОВІТНІХ ВИКЛИКІВ  
 

4. Кримінально-процесуальні аспекти фінансових і кіберзлочинів. 
 

Janis Grasis, 
Law faculty of Riga Stradiņš University, dr.iur., pro-dean and leading researcher 
DEVELOPMENT OF THE UNDERSTANDING THE TERM “BENEFICIARY” IN LATVIAN 
COMMERCIAL BANKING SECTOR FOR THE PURPOSES OF ANTI-MONEY 
LAUNDERING LEGISLATION(1990-2020) 

Грасіс Яніс, 
доктор юридичних наук, про-декан і провідний науковий співробітник, юридичний факультет 
Ризького університету імені Страдіня (Латвія) 
РОЗВИТОК РОЗУМІННЯ ТЕРМІНУ «БЕНЕФІЦІАР» У ЛАТВІЙСЬКОМУ 
КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 
БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ (1990-2020) 
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Напрями роботи конференції   
для апробації результатів наукових досліджень 

 

СЕКЦІЯ 1: РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ВИКЛИКІВ КРИЗИ COVID-19 .......................................................................................................................... 9 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І ПОДАЛЬШІ КРОКИ ........................................................................................... 10 

СЕКЦІЯ 3: РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ІНДУСТРІЇ У ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

................................................................................................................................................................................. 11 

СЕКЦІЯ 4: ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ ТА БЕЗПЕКИ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ..................... 14 

СЕКЦІЯ 5: СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ, ІННОВАЦІЙ ТА ПАНДЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ ................................................ 15 

СЕКЦІЯ 6: НОВАЦІЇ У КЛЮЧОВИХ АСПЕКТАХ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ . 16 

СЕКЦІЯ 7: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СЕКТОРАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА ІНДУСТРІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ................................................................... 17 

СЕКЦІЯ 8: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАНЬ ФІНАНСОВИХ І 

КІБЕРЗЛОЧИНІВ ............................................................................................................................................... 18 

СЕКЦІЯ 9: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НЕОБХІДНИХ ЗНАНЬ І НАВИЧОК ДЛЯ 

ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ І МАЙБУТНІХ ОЧІКУВАНЬ СУСПІЛЬСТВА ТА РИНКУ ПРАЦІ

................................................................................................................................................................................. 18 
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СЕКЦІЯ 1: РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ КРИЗИ COVID-19 
Доповідачі: Приоритетные направления инновационно-технологического развития 

агропромышленного комплекса Казахстана 

Талимова Л.А., доктор экономических наук, професор, заведующий кафедры 

банковского менеджмента и финансовых рынков Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза, Казахстан 

Состояние и развитие рынка услуг при меняющихся хозяйственных 

условиях 

Зайналов Д.Р., доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансы Самаркандского института экономики и сервиса, 

Узбекистан 

Напрями удосконалення управління кредитним портфелем банку в 

умовах COVID-19 

Харченко А.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Шабанова О.В., кандидат економічних наук, доцент, директор центру 

дуальної та дистанційної освіти Університету банківської справи 

Расширение возможностей коммерческих банков в размещении 

корпоративных облигаций на фондовой бирже 

Зайналов Д.Р., доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансы Самаркандского института экономики и сервиса, 

Узбекистан  

Ходжаев Э.Н., кандидат экономических наук, профессор кафедры финансы 

Самаркандского института экономики и сервиса, Узбекистан 

Банкротство как результат влияния COVID-19 на деятельность 

субъектов хозяйствования 

Копылова О.В., ассистент кафедры учёта, финансов, логистики и 

менеджмента Полоцкого государственного университета 

Касевич О.А., студентка финансово-экономического факультета Полоцкого 

государственного университета 
 

Финансовые аспекты  социально-экономической политики Казахстана 

Талимова Л.А., доктор экономических наук, професор, заведующий кафедры 

банковского менеджмента и финансовых рынков Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза, Казахстан 

Жанбеков Адильхан, студент Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза, Казахстан 
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СЕКЦІЯ 2: ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ 

СИСТЕМ СВІТУ: РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І ПОДАЛЬШІ КРОКИ 

Доповідачі: The impact of crises processes on the dedelopment of banking system (on the 

example of Ukraine and Poland)  

Marek Szczepanski, Dr Hab, Professor, Head of the Department of the 

Economics of Enterprises, Investment and Insurance Poznan University of 

Technology, Poznan, Poland 

Mariya Khmelyarchuk,Dr of Economic Sciences, Professor Head of the 

Department of Digital and International Economics  Banking University, Lviv, 

Ukraine, Professor of the Department of the Economics of Enterprises, Investment 

and Insurance Poznan University of Technology, Poznan, Poland 

Оценка уровня транспарентности Национального банка Республики 

Беларусь 

Теляк О.А., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

банкинга и финансовых рынков УО «Полесский государственный 

университет», г. Пинск, Республика Беларусь 
Велесевич Д.А., молодой ученый УО «Полесский государственный 

университет», г. Пинск, Республика Беларусь 

Направления развития комплексного обслуживания розничных 

клиентов банками Республики Беларусь 

Сергеюк В.С., ассистент кафедры банкинга и финансовых рынков 

УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика 

Беларусь  

Лопух Ю.И., асистент кафедры банкинга и финансовых рынков 

УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика 

Беларусь 

Фінансові інновації банківських систем світу у відповідь на виклики 

пандемії  

Пантєлєєва Н.М., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Загрози банківській безпеці України в умовах цифровізації 

Маслій О.А., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, 

банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Проблематика впливу цифровізації на ефективність банківської 

діяльності 

Хуторна М.Е., доктор економічних наук, доцент, завідувач науково-

дослідницької лабораторії Університету банківської справи 

Костогриз В.Г., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Методи валютного нагляду в Україні та шляхи їх вдосконалення в 

умовах сьогодення  

Бакшеєва О.А., аспірант, Університет банківської справи 

Адаптація інноваційних банківських продуктів 

Запорожець С.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 



11  

Університету банківської справи 

Павлик Н.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Проблеми та напрями вдосконалення управління ліквідністю 

комерційних банків 

Путінцева Т.В., аспірант, Університет банківської справи 

Забезпечення фінансової безпеки банківського сектору 

Федорущенко Б.В., аспірант, Університет банківської справи 

Цифрові платформи в діяльності банківських установ 

Криниця С.О., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Нечипоренко В.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Використання технології BIG DATA в продажах банківських продуктів 

Хуторна М.Е., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи  

Культенко В.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Трансформація фінансової аналітики банку під впливом застосування 

технології BIG DATA 

Хуторна М.Е., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Волкович Л.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Конкуренція традиційних банківських систем з необанками на 

сучасному етапі  

Ярема О.Р., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри цифрової 

та міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економічних і 

соціальних відносин Університету банківської справи 

Долінський Б.Є., здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту 

економічних і соціальних відносин Університету банківської справи 

Переваги та недоліки політики інфляційного таргетування для України 

Перцева А.Ю., здобувач вищої освіти Університету банківської справи 

 

 

СЕКЦІЯ 3: РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ІНДУСТРІЇ У ВІДПОВІДЬ НА 

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

Доповідачі: Необанки як феномен цифрової фінансової трансформації 

Лобозинська С.М., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету 

імені Івана Франка 
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Функціонування регуляторних «пісочниць» для розвитку фінансової 

індустрії 

Єгоричева С.Б., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Развитие рынка электронных денег в Беларуси  

Александрёнок М.С., кандидат экономических наук, доцент, заведующая 

кафедрой «Финансы и бухгалтерский учет» Межгосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-

Российский университет» 

Воронков Ю.В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский учет» Межгосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет» 

Устинович В.А., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский учет» Межгосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет» 

Проблематика використання електронних платіжних засобів в 

контексті стимулювання обсягів безготівкових платежів 

Костогриз В.Г., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Ткаченко А.Ю., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Інклюзія страхових послуг під час Lockdown 

Нагайчук Н.Г., кандидат економічних наук, доцент, декан факультету 

«Управління та права» Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Методология определения финансовых рисков  в инвестиционной 

деятельности коммерческих банков 

Талимова Л.А., доктор экономических наук, професор, заведующий кафедры 

банковского менеджмента и финансовых рынков Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза, Казахстан 

Совет Асем, студент  Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза, Казахстан 

Проблемные аспекты оценки доходности портфеля финансовых активов 

в современных условиях развития экономики  

Талимова Л.А., доктор экономических наук, професор, заведующий кафедры 

банковского менеджмента и финансовых рынков Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза, Казахстан 

Набиев Асылбек, студент  Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза, Казахстан 

Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки 

Лукашук М.В., аспірант, Університет банківської справи 

Роль Startup-компаній у розвитку інноваційного підприємництва 

Чепелюк Г.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Атамась К.Я., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
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Міжбанківські кредити як джерело формування ресурсів банку 
Чепелюк Г.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 
Університету банківської справи 
Ткаченко А.Ю., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 
інституту Університету банківської справи 

 

Сучасні тенденції цифрової трансформації агропромислового комплексу 

України 

Чепелюк Г.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Душейко П.А., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
 

Підходи до вибору конкурентної стратегії підприємства в сучасних 

умовах 

Воронін А.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва, корпоративної та просторової економіки ДонНУ імені 

Василя Стуса 

Байда І.І., здобувач вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса 
 

Сучасний стан банківського кредитування промислових підприємств 

Герасименко А.В., аспірант, Університет банківської справи 
 

Підходи до вибору конкурентної стратегії підприємства в сучасних 

умовах 

Воронін А.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва, корпоративної та просторової економіки ДонНУ імені 

Василя Стуса 

Байда І.І., здобувач вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса 
 

Оцінка конкурентоспроможності мікрофінансових організацій на 

фінансовому ринку 

Гаряга Л.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи  

Головко М.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
 

Розробка проєкту організації маркетингового дослідження в банку 

Трегубов О.С., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

підприємництва, корпоративної і просторової економіки Донецького 

національного університету імені Василя Стуса 

Мережко В.А., здобувач вищої освіти кафедри підприємництва, 

корпоративної і просторової економіки Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 
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СЕКЦІЯ 4: ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ ТА БЕЗПЕКИ В УМОВАХ 

НОВИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ 
Доповідачі: Фінансова інклюзія: сутність, детермінанти, методика оцінювання 

Примостка Л.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

банківської справи та страхування Київського національного економічного 

університету ім. В. Гетьмана 

Краснова І.В., доктор економічних наук, професор, заступник завідуючого з 

навчально-методичної роботи кафедри банківської справи та страхування 

Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана 

Перспективи розвитку Інтернет-банкінгу в Україні 

Чайковський Я.І., кандидат економічних наук, доцент,  доцент кафедри 

банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету 

Розвиток мультифакторної автентифікації. Чому юзери нехтують 

своєю безпекою? 

Ярема О.Р., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри цифрової 

та міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економічних і 

соціальних відносин Університету банківської справи 

Тарасенко П.В., здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту 

економічних і соціальних відносин Університету банківської справи 

Сучасні передумови поширення практики функціонування RegTech в 

Україні  

Запорожець С.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Вдосконалення підходів до формування стратегії та бізнес-моделі банку 

Запорожець С.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Лизогуб Ю.М., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Адаптація страхових компаній в умовах IoT 

Нагайчук Н.Г., кандидат економічних наук, доцент, декан факультету 

«Управління та права» Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Савченко С.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Цифрові технології в управлінні активами підприємства 

Третяк Н.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів 

та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 
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СЕКЦІЯ 5: СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В 

УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ, ІННОВАЦІЙ ТА 

ПАНДЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ 
Доповідачі: Цифрові трансформації бізнес-процесів на підприємствах 

Криниця С.О., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Культенко І.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень в 

умовах цифровізації 

Кочума І.Ю., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Курченко А.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Enterprise logistic inventory management: modern challenges and tasks 

Потапенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

права та соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Наталич І.Г., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Імплементація цифрових інструментів в управлінні витратами 

підприємства: проблеми та перспективи 

Руденко М.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Климко М.Р., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
 

Методи оцінки ефективності управління економічною діяльністю 

підприємства 

Полях К.В., викладач кафедри менеджменту та інформаційних технологій 

Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Бондар Д.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
 

Cвітовий досвід управління та мотивації персоналу 

Кукса В.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 
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СЕКЦІЯ 6: НОВАЦІЇ У КЛЮЧОВИХ АСПЕКТАХ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ 
Доповідачі: Блокчейн как система учета бухгалтерской и финансовой информации 

Лемеш В.Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

Белорусского государственного экономического университета 

Чеченок П.В., студентка учетно-экономического факультета Белорусского 

государственного экономического университета 

Сучасні аспекти оновлення стандартів бухгалтерського обліку  

Рогова Н.В., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку 

та оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Єдиний рахунок для сплати податків: переваги та недоліки 

Оніщенко Г.В., аспірант, Університет банківської справи 

Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості  підприємства 

Рогова Н.В., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку 

та оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Сула О.Ю., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
Особливості нарахування амортизації основних засобів 
Шинкаренко О.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

обліку та оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Яйкун Р.А., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Етапи економічного аналізу доходів підприємства 

Лук'янець О.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку 

та оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Панівнік І.А., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Сучасна методика формування фінансової звітності страхової 

компанії, її аналіз та аудит 

Шинкаренко О.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

обліку та оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Гладкова А.А., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Особливості відображення запасів у фінансовій звітності за 

національними та міжнародними стандартами 

Гедз М.Й., доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та 

оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Ткаченко Ю.П., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
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Теоретико-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю 

заробітної плати 

Лук'янець О.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку 

та оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Тупицька А.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Особливості застосування РРО для фізичних-осіб підприємців 

Шинкаренко О.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

обліку та оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Ткаченко Д.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи  

Поліщук І.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Особливості обліку, аналізу і аудиту операцій за безготівковими 

розрахунками банку 

Пічкур І.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

 

СЕКЦІЯ 7: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СЕКТОРАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА 

ІНДУСТРІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Доповідачі: Автоматизація організації тренувального процесу в спортивних школах 

Пантєлєєва Н.М., доктор економічних наук, кандидат технічних наук, 

доцент, заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 
Діденко В.А., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Цифрові технології моніторингу екології довкілля  

Пантєлєєва Н.М., доктор економічних наук, кандидат технічних наук, 

доцент, заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Шульга З.П., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Технології інженерії програмного забезпечення для віртуалізації експозиційної 

діяльності 

Пантєлєєва Н.М., доктор економічних наук, кандидат технічних наук, 

доцент, заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 
Капелюшний С.Є., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
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СЕКЦІЯ 8: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ 

РОЗСЛІДУВАНЬ ФІНАНСОВИХ І КІБЕРЗЛОЧИНІВ 

Доповідачі: Особливості класифікації злочинів проти власності 

Брайченко С.М., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 
Грошева О.А., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи  

Добролежа І.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Сучасні тенденції розвитку кіберзлочинності, її види та наслідки 

Фоменко В.М., старший викладач кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Кравець І.П., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Вдовіченко Р.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Проблеми права інтелектуальної власності у цифровій сфері 

Фоменко В.М., старший викладач кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Маліцький Д.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
Зінченко Ю.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
 

Правові аспекти криптовалюти в Україні 
Колісник А.С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права і 
соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового 
інституту Університету банківської справи 
Білоус І.М., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 
інституту Університету банківської справи 
Могила І.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 
інституту Університету банківської справи 

 

 

СЕКЦІЯ 9: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НЕОБХІДНИХ ЗНАНЬ 

І НАВИЧОК ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ І МАЙБУТНІХ 

ОЧІКУВАНЬ СУСПІЛЬСТВА ТА РИНКУ ПРАЦІ 
Доповідачі: Дистанційне навчання - невід’ємна частина сучасної освіти 

Потапенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

права та соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Парахоня Н.А., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
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Захист прав інтелектуальної власності 

Колісник А.С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
Лисак М.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
Особливості розвитку англійської мови в епоху глобалізації 

Потапенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

права та соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 
Головченко В.Б., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 
інституту Університету банківської справи 
Діляєва Є.І., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 
інституту Університету банківської справи 

LOCKDOWN як передумова виникнення англійських неологізмів 

Потапенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

права та соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Ткаченко Ю.П., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
Кабенгеле Г.Т., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 
інституту Університету банківської справи 
Правове становище військовополонених під час збройних конфліктів 
Колісник А.С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Братко Я.Є., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
Заєленчець О.С., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 



 

 

 

Довідкове видання 
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