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Жежерун Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

ВПЛИВ КОРУПЦІЇ ТА ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ФІНАНСОВУ 

БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

Каленіченко Євгеній, здобувач вищої освіти, Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Переможець Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» 
 

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ 

Ткаченко Юлія, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи, Переможець Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» 
 

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКУ В УМОВАХ COVID-19 

Романчук Світлана, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи, Переможець Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Антикризовий 

менеджмент»  
 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

Тригуб Юлія, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи, Переможець Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» 
 

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Вага Каріна, здобувач вищої освіти; Жукова Віталіна, здобувач вищої освіти, 

Київський національний торговельно-економічний університет 
 

РОЗРОБКА WEB-ЗАСТОСУНКУ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЇ ДОВКІЛЛЯ 

Шульга Захар, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи, Переможець Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації «Інженерія програмного 

забезпечення» 
 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

Хома Вікторія, здобувач вищої освіти, Київський національний торговельно-

економічний університет 

 

 



 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Кабенгеле Григорій, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи, Переможець Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Поліщук Інна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи тут Університету банківської справи 
 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНТЕХ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

Шлапак Анастасія, здобувач вищої освіти, Київський національний торговельно-

економічний університет 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

Малевич Ганна, здобувач вищої освіти; Шпачук Єлизавета, здобувач вищої 

освіти, Київський національний торговельно-економічний університет 
 

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ 

ТЕМАТИКИ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ НА БЕЗПЕКУ БІЗНЕСУ 
 

Головата Вікторія, здобувач вищої освіти, Сумський державний університет, 

Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Фінансова безпека» 
 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО 

ВИКЛЮЧАЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ 

Грошева Ольга, здобувач вищої освіти; Добролежа Ірина, здобувач вищої освіти, 

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 
 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ ТА 

ВІЗУАЛІЗАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ  
 

Білоус Юлія, здобувач вищої освіти, Сумський державний університет, 

Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Фінансова безпека» 
 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У ВІДПОВІДЬ 

НА ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Ткаченко Аліна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи, Переможець Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа» 



 

ДОПОВІДІ ЗА НАПРЯМАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 Реформування конкурентних переваг банку в умовах цифровізації економіки 

Бородін Олена, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Цифрові технології в управлінні фінансами підприємства: можливості та 

загрози використання 

Романчук Світлана, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Цифровізація в публічному просторі: проблеми та перспективи 

Ратушняк Дарина, здобувач вищої освіти, Навчально-науковий інститут 

економічних і соціальних відносин Університету банківської справи 

Прикладні аспекти поширення хмарних сховищ даних 

Іванюк Олексій, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Цифрова трансформація вітчизняного бізнесу в українській 

євроінтеграційній перспективі 

Ратушняк Анастасія, здобувач вищої освіти, Навчально-науковий інститут 

економічних і соціальних відносин Університету банківської справи  

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 Проблематика управління прибутковістю банку 

Берегой Ангеліна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Інноваційність розвитку банківської системи України в умовах глобалізації 

Богачук Роман, здобувач вищої освіти, Інститут економічних і соціальних 

відносин Університету банківської справи 

Управління депозитними зобов’язаннями банку 

Богдан Світлана, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Вплив пандемії COVID-19 на інфляційні процеси в Україні 

Войчак Катерина, здобувач вищої освіти, Університет банківської справи 

Пріорітети розвитку фінансового сектору в умовах інтеграційних і 

глобалізаційних процесів 

Волошин Вікторія, здобувач вищої освіти, Київський національний 

торговельно-економічний університет 

Кредитне забезпечення споживчих потреб населення 

Головченко Вікторія, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Управління кредитним ризиком банку 

Діляєва Єлєна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 



 

Формування та управління ресурсною базою банку в умовах економічної 

нестабільності 

Здор Анастасія, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Управління ліквідністю банківських установ у період викликів спричинених 

COVID-19 

Кравченко Наталія, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Передумови поширення альтернативних валют та виклики для 

традиційної грошової системи 

Бондар Жанна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Механізм управління фінансовою стійкістю банку 

Петровський Олег, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Організація антикризового менеджменту в банку 

Сивоконь Владислава, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Кредитна політика банків в сучасних умовах 

Сидоренко Андрій, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

До питання формування ресурсної політики банку 

Яблонська Альбіна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Проблематика банківського іпотечного кредитування  

Костогриз Віталій, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Сучасний стан фінансової системи України в глобалізаційному просторі 

Чудік Зоряна, здобувач вищої освіти, Університет державної фіскальної 

служби України 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 Теоретико-методологічні засади фіскальної політики 

Оніщенко Ганна, аспірант, Університет банківської справи 

 Основні теоретичні аспекти фінансового забезпечення економічного 

зростання 

Колесник Вікторія, здобувач вищої освіти, Університет державної фіскальної 

служби України 

 Механізм управління грошовими потоками суб’єктів господарювання 

Кузьменко Аліна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

 Інвестиційна безпека України 

Лозоватий Богдан, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 



 

 Можливості розвитку банківського кредитування інноваційного розвитку 

економіки 

Лукашук Максим, аспірант, Університет банківської справи 

 Структура грошового обороту в Україні та напрями її вдосконалення 

Микитюк Яна, здобувач вищої освіти, Університет банківської справи 

 Some features of the infrastructure of the communal objects energy saving 

Паньків Олег, здобувач вищої освіти, Університет банківської справи 

 Вплив COVID-19 діяльність субʼєктів господарювання різних галузей 

народного господарства України 

Поковба Вікторія, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

 Розвиток фінансових відносин як чинник забезпечення економічного 

зростання 

Рачек Марія, здобувач вищої освіти, Київський національний торговельно-

економічний університет 

 Бібліометричний та візуалізаційний аналіз досліджень із тематики впливу 

пандемії на безпеку бізнесу 

Головата Вікторія, здобувач вищої освіти, Сумський державний університет 

 Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори розвитку  

Тупіцька Ліна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

 Грошово-кредитна безпека як складова фінансової безпеки України 

Бондаренко Олена, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 Інновації в маркетингу під час пандемії корона вірусу 

Терещенко Дмитро, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Мотивація праці персоналу в страхових компаніях 

Долиненко Діана, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Напрями оцінки ефективності збутової діяльності підприємства 

Лавренюк Тетяна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Сучасні тенденції розвитку інтернет-маркетингу в світі 

Орловська Вікторія, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Особливості асортиментної політики АТ КБ «Приватбанк» 

Радько Назар, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Управління економіко-екологічним іміджем регіону 

Бершадська Юлія, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 



 

Взаємодія маркетингу і бізнесу в умовах пандемії 

Мазур Анна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 Проблемні аспекти організації обліку розрахунків з оплати праці в 

медичних установах 

Мигаль Дар’я, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Сучасні аспекти обліково-аналітичного забезпечення господарської 

діяльності підприємства 

Панченко Наталія, здобувач вищої освіти; Панасюк Юлія, здобувач вищої 

освіти, Університет державної фіскальної служби України 

Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект 

Наталич Інна, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Проблеми обліку готової продукції та шляхи її удосконалення 

Ткаченко Дарія, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ТА ПРАВОВІ ВИМІРИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 Актуальність проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні 

Беседа Галина, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 

Проблеми ефективного фінансування системи охорони здоров’я України 

Богун Анастасія, здобувач вищої освіти, Дніпровський національний 

університет залізничного транспорту ім. Ак. В. Лазаряна 

Правовий статус криптовалюти в Україні 

Вдовіченко Руслана, здобувач вищої освіти; Кравець Ірина, здобувач вищої 

освіти, Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської 

справи 

Порівняльний аналіз фінансування освіти і науки України з іншими 

країнами світу 

Малій Ангеліна, здобувач вищої освіти, Дніпровський національний 

університет залізничного транспорту ім. Ак. В. Лазаряна 

Європейські цінності та традиції в українській економічній науці 

Михалюк Ірина, здобувач вищої освіти, Навчально-науковий інститут 

економічних і соціальних відносин Університету банківської справи  

Пенсійне забезпечення суддів 

Нещадим Діана, здобувач вищої освіти, Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи 



 

Традиційна духовність ісламу та економічна діяльність 

Кобилянська Єлизавета, здобувач вищої освіти; Павлюченко Юлія,  здобувач 

вищої освіти, Черкаський навчально-науковий інститут Університету 

банківської справи 

 



 

 

 

 

 

 

Довідкове видання 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ХX Всеукраїнської науково-практичної конференції 
студентів та аспірантів 

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 
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