


І. Виконання науково-дослідних робіт 
 

НДР «Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 
Таблиця 1 

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Тема НДР 

Номер 

державної 

реєстрації 

(при наявності) 

Учасники (виконавці) 

з числа НПП і студентів (ПІБ, 

курс) 

Результати НДР Характеристика отриманих результатів 

Цифрова 

економіка: 

сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи 

розвитку 

 0117U003836 НПП: Н.М. Пантєлєєва, Н.В. 

Рогова, С.О. Криниця, М.Е. 

Хуторна, Н.М. Третяк, В.Г.  

Костогриз, С.В. Запорожець, 

М. В. Руденко, С.Ю. Колодій,  

Л.О. Гаряга, К.В. Полях    
Здобувачі: Ю. Сокуренко, А. 

Каспрук, А. Атіскова, А. 

Панченко, В. Колосова, К. 

Соломко, Є. Ревера та інші 

(магістри, 2 курс) 

Підготовлено: заключний 

звіт про науково-дослідну 

роботу (обсяг 22 д.а.), 

опубліковано 110 наукових 

праць, у томі числі 8 статей  

(Scopus, Web of Science), 

1 одноосібна і взято участь у 

4 колективних монографіях, 

25 статей і 8 статей у 

співавторстві зі 

здобувачами, 64 тези 

доповідей. 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі:  

1) удосконалено: об’єктні основи, сутнісні характеристики та категоріальні особливості 

поняття «цифрова економіка», а саме: узагальнено сутність таких наукових категорій, як 

«постіндустріальне суспільство», «інформаційна економіка», «цифрова економіка» та інші, 

що дозволило надати їх авторське уточнення; охарактеризовано дефініції форм розвитку 

сучасної економіки, визначено їх цільові пріоритети і процеси, виявлено основні 

компоненти цифрової економіки на макро- і мікрорівні, трансформаційні особливості та 

ризики;  концептуальні підходи щодо формування цифрової економіки, зокрема проведено 

компаративний аналіз стратегій цифрової економіки та сучасних процесів цифровізації в 

розвинутих країнах світу, що дозволило зробити висновки про можливість їх імплементації 

у вітчизняних реаліях; удосконалено сутність понять «цифрова фінансова конвергенція» 

через підкреслення значення фінансових інновацій та врахування їх здатності створювати 

біполярні ефекти для її поглиблення, характеристичної особливості впливати на структуру 

ринку, конкуренцію і дезінтермедіацію, конкурентоспроможність фінансових посередників; 

«цифрова фінансова інтеграція» як об’єднання всіх учасників фінансових відносин в єдиний 

фінансовій простір за допомогою цифровізації традиційних і впровадження нових цифрових 

сервісів, побудови цифрових екосистем, що дозволяє консолідувати фінансові ресурси, 

забезпечити інформаційну відкритість і транспарентність, синкретичність комунікаційної 

взаємодії, персоніфікацію та інклюзію фінансових послуг для прискорення соціально-

економічного зростання; теоретичні засади  щодо обліку та оподаткування цифрових 

активів і розвитку інституційного середовища, що дозволить своєчасно здійснювати 

контроль за операціями з обліку та оподаткування, моніторинг і проведення заходів 

попередження та протидії незаконного обігу цифрових активів; науково-методичний підхід 

обліку та оподаткування майнінгу;  обґрунтування доцільності визнання криптовалюти 

нематеріальним активом і використання рахунку 12 «Нематеріальні активи» та субрахунку 

126 з назвою «Утримувана криптовалюта»; комплексний методологічний підхід до оцінки 

передумов фінансовій стабільності фінансових установ, ідентифікації напрямів 

інституційної колаборації традиційних та високотехнологічних фінансових та її 

потенційного впливу на фінансову стабільність фінансового сектору; підхід формування 

системи ризик-менеджменту фінансових посередників через використання технологічних 

інструментів і RegTech; підхід виявлення потенційних загроз і  визначення індикаторів для 

систематичного моніторингу значущості розвитку FinTech у контексті забезпечення 

фінансової стабільності кредитних установ;  

2) набуло подальшого розвитку: обґрунтування феномену цифрової економіки з позиції, у 



 

 

 

3 

взаємозалежності та взаємозв’язку з прискоренням розвитку глобалізаційних процесів, 

формування глобального цифрового простору та постіндустріального суспільства, 

спираючись на положення інноваційно-циклічної теорії економічного розвитку, теорії 

технологічних укладів, постіндустріального суспільства; методологічні принципи для 

об’єктивної  оцінки застосування положень постіндустріальної теорії при формуванні 

цифрової економіки; характеристична діагностика інфраструктури цифрової економіки як 

комплексу комунікацій, технологій, продуктів і процесів, котрі забезпечують 

обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві можливості та працюють на цифровій 

основі; визначення складових інфраструктури цифрової економіки – підсистеми технічного 

(ІКТ), інформаційно-технологічного (цифрові технології), кадрового (людський капітал), 

організаційного (інституціональне середовище), нормативно-регулятивного та фінансового 

забезпечення; обґрунтування переліку ключових технологій, що складають базис цифрової 

економіки, визначення ключових трендів, переваг та недоліків, сфер застосування цифрових 

технологій, акцентуючи увагу на позитивних ефектах і наслідках для економічних процесів 

і суспільства; систематизація чинників Індустрії 4.0 і цифрових трансформацій реального 

сектору економіки; обґрунтування пріоритетів державної промислової політики України 

щодо створення інфраструктури «Індустрія 4.0»; підхід прискорення процесів цифровізації 

реального сектору економіки України через офіційне визнання міжнародних стандартів, які 

становлять загальновизнану основу концепції «Індустрія 4.0», забезпечення державної 

підтримки і створення дієвого механізму заохочення винахідницької діяльності, підтримки 

патентування вітчизняних об’єктів інтелектуальної власності і  захисту патентних прав; 

підходи забезпечення державного управління формуванням цифрової економіки, 

впровадження технології блокчейн для підвищення ефективності управління державними 

фінансами і частині вдосконалення системи електронних закупівель, управління 

державними інвестиціями, ведення державних реєстрів і управління активами держави, що 

сприятиме усуненню макроекономічних дисбалансів, зменшенню боргового навантаження, 

нівелюванню ризиків реального сектору економіки і розширенню можливостей його 

кредитно-інвестиційного фінансового забезпечення, подоланню надмірної централізації 

бюджетної системи, неефективності державних видатків; напрями цифровізації публічних 

закупівель в Україні, що дозволять підвищити ефективність цифровізації та впровадження 

електронного документообіг у державному секторі, інтеграції ProZorro з автоматизованою 

системою «Є-дата» щодо укладених договорів про закупівлю; визначення цифрових трендів 

реального сектору економіки, алгоритм цифровізації сільського господарства; удосконалено 

науково-методичний підхід аналізу впливу цифрової економіки на розвиток аграрного 

виробництва на основі запропонованої системи показників та інструментарію економіко-

математичного моделювання, що дозволило зробити висновок про наявність існування 

певного закономірного зв’язку між розвитком економіки держави (ВВП), її експортним 

потенціалом, динамікою розвитку аграрного сектору економіки (виробництвом 

агропродукції) та цифровізацією виробничих й економічних процесів, що слугує підгрунтям 

для подальшого аналізу впливу цифровізації на аграрне виробництво та управління 

сільськогосподарськими підприємствами; підходи впровадження штучного інтелекту, 

технології блокчейн, криптовалюти, інтернету речей, машинного навчання в креативній 

індустрії, оцінюючи поліаспектність ефектів їх впливу та враховуючи виявлені проблеми 

трансформація креативних індустрій в умовах поширення процесів цифровізації на підставі 

факторного аналізу та соціологічного опитування «Креативна економіка» в мережі 

FaceBook; удосконалено науково-методичний підхід оцінки креативних індустрій, 
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базуючись на розрахунку коефіцієнта активності, на підставі чого запропоновано 

першочергові заходи, які здатні забезпечити прискорення подальшого розвитку креативної 

індустрії в Україні в умовах цифровізації; підходи забезпечення діяльності фінансових 

посередників на ринку фінансових послуг, зокрема, система заходів трансформації 

діяльності страхових компаній в умовах цифровізації щодо скринингу цифрового профілю 

клієнтів, ідентифікації кібер-ризиків і впровадження нового для українського ринку 

страхового продукту – кібер-страхування на основі імплементації зарубіжного досвіду; 

обгрунтування підходу впровадження цифрових платформ як інструменту фінансової 

конвергенції та інтеграції на ринку пропозиції інвестиційних ресурсів; упровадження 

технології RegTech з обгрунтуванням доцільності пропорційного регулювання діяльності 

банків на основі даних, ідентифікації визначення критеріїв рівня ризик-факторів і 

комплаєнс-сценаріїв, проведення комплаєнс-скорингу, співвідносного з потребами банків, 

для якісної підтримки процесів цифровізації індустрії фінансових послуг; визначення 

чинників фінансової безпеки, які відчувають вплив цифрової економіки, і  характеристика 

можливих ефектів такого впливу; деталізація потенційних можливостей цифрових 

технологій поряд з іншими фінансовими інструментами щодо деактивації тіньової 

економіки; запропоновано концептуальний підхід побудови механізму деактивації тіньової 

економіки на їх основі за інституційно-інформаційним підходом, а також механізм 

впровадження смарт-контрактів; удосконалено науково-методичний підхід оцінки впливу 

цифрових технологій на економічне зростання та деактивацію тіньової економіки, що 

базується на економетричному моделюванні за допомогою виробничої функції Кобба-

Дугласа, результати якого підтвердили потенційне зменшення тіньової економіки в 

довгостроковому і короткостроковому періодах. 
 

Таблиця 2 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Впровадження результатів дослідження в навчальний процес 
Впровадження результатів дослідження в практичну діяльність* 

Назви навчальних курсів 

Назви навчально-методичних комплексів, 

навчальних та робочих програм 

(автори, рік випуску) 

Назви навчальних 

посібників,  

підручників, 

монографій 

(автори, рік 

випуску,  

видавництво) 

Університет банківської 

справи 

Комерційні банки, 

небанківські фінансові 

установи 

Інші установи, підприємства, 

організації 

Цифрова економіка Робоча програма навчальної дисципліни 

«Цифрова економіка (рівень А)» / Укл. Криниця 

С.О. Черкаси: ЧННІ УБС, 2020. 20 с. 

    

Робоча програма навчальної дисципліни 

«Цифрова економіка (рівень В - Технологічний 

базис цифрової економіки)» / Укл. Криниця С.О. 

Черкаси: ЧННІ УБС, 2020. – 18 с. 

    

FinTech і трансформації у 

сфері фінансових послуг 

Робоча програма навчальної дисципліни «FinTech 

і цифрові трансформації в фінансовій сфері» / 
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Укл. Жежерун Ю.В. – Черкаси: ЧННІ УБС, 2020. 

– 14 с. 

Дистанційний курс на платформі Moodle     

1. Дисертаційне 
дослідження на здобуття 

наукового ступеня доктора 

економічних наук 

Розвиток цифровізації управління в 

сільськогосподарських підприємствах: теорія, 

методологія, практика, Руденко М.В., 2020 

Руденко М. В. 

Цифровізація 

сільськогосподарськ

их підприємств та її 

економічна 

ефективність: 

монографія. 

Черкаси: Чабаненко 

Ю.А., 2020. 342 с. 

  

довідка про впровадження 

Департаменту 

агропромислового розвитку 

Черкаської обласної державної 

адміністрації від 15.06.2020 р. 

№ 02-21/320 
 

довідка про впровадження 

Департаменту 

агропромислового розвитку 

Сумської обласної державної 

адміністрації від 12.06.2020 р. 

№ 01-16/944 
 

довідка про впровадження АФ 

«Хлібороб»  від 26.05.2020 р. 

№ 34 
 

довідка про впровадження 

ТОВ «ВЕЛЕТЕНЬ» від 

27.04.2020 р. № 26 

2. Конкурсна  робота Цифрові платформи в управлінні інвестиційним 

процесом підприємства 

Бондар Ж., 2020 - 

довідка про впровадження 

Черкаський інститут від 

06.01.2021 №04-008/05 

- довідка про впровадження в 

діяльності ТОВ 

«Сільгосптехніка» від 

15.12.2020 та СПОП 

«Лебедин» від 23.12.2020 

3. Конкурсна  робота Альтернативні валюти як драйвер грошового 

плюралізму в умовах посилення глобальних 

викликів, Бондар Ж., 2021 

- 

довідка про впровадження 

Черкаський інститут від 

28.01.2021 №04-008/29 

- - 

4. Конкурсна  робота Цифровізація страхового бізнесу: виклики та 

перспективи, Кабенгеле Г., Лимар Н., 2020 

- 

довідка про впровадження 

Черкаський інститут від 

09.02.2021 №04-008/42 

довідка про 

впровадження в 

діяльності ПрАТ 

Страхова компанія 

«ВУСО» та АТ 

«Страхова група 

«ТАС»» 

- 

5. Конкурсна  робота WEB-застосунок для моніторингу екології 

довкілля, Шульга З., 2020 - 

довідка про впровадження 

Черкаський інститут від 

28.01.2021 №04-008/29 

- довідка про впровадження в 

діяльності ТОВ Еверспейс 

6. Конкурсна  робота Феномен цифрових валют як драйвер еволюційної 

трансформації грошової системи: прагматичний 

аспект, Ткаченко Ю., 2020 

- 

довідка про впровадження 

Черкаський інститут від 

28.01.2021 №04-008/27 

довідка про 

впровадження в 

діяльності АТ «ПУМБ» 

- 
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НДР «Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: інституційний та обліковий аспекти» 

 
Таблиця 1 

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Тема НДР 

Номер державної 

реєстрації  

(при наявності) 

Учасники (виконавці) 

з числа НПП і студентів 

(ПІБ, курс) 

Результати НДР Характеристика отриманих результатів 

Формування 

системи 

забезпечення 

фінансової 

стабільності 

кредитних 

установ: 

інституційний та 

обліковий 

аспекти 

0118U001042 НПП: М. Е. Хуторна, О. О. 

Гончаренко, О. В. Лук’янець, 

С. В. Запорожець, Ю.В. 

Жежерун 

взято участь у написанні 1-єї 

зарубіжної колективної 

монографії, виданої у 

видавництві Польщі; 

опубліковано 10 наукових 

статей, з них 2 опубліковано у 

наукових виданнях, що 

індексуються в науково-

метричній базі Scopus, 1 – у 

зарубіжних наукових 

виданнях, 8 - у виданнях, що 

індексуються  в базі 

Copernicus, інші – у фахових 

вітчизняних виданнях; взято 

участь у 18 міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях, у 

тому числі, із залученням 

магістрантів та аспірантів; 

успішно захищено 6 

кваліфікаційних 

магістерських робіт. 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 

1) вперше: на основі теорій дисбалансів та економічних потенціалів розроблено методичний 

підхід до оцінки фінансової стабільності кредитних установ; удосконалено підхід до 

комплексної оцінки ефективності функціонування системи забезпечення фінансової 

стабільності кредитних установ;  

2) набуло подальшого розвитку: підхід до обґрунтування абсолютного, високого, 

задовільного та низького рівнів фінансової стабільності кредитних установ; інституційно-

функціональна модель взаємодії суб’єктів забезпечення фінансової стабільності кредитних 

установ; на основі поєднання процесуального і системного підходів менеджменту до 

управління бухгалтерським обліком набула подальшого розвитку організація 

бухгалтерського обліку (обліковий персонал, техніка і технологія, методика) з одночасним 

виокремленням етапів їх управління (планування, налагодження, мотивація, контроль); 

шляхом ідентифікації змістовного наповнення компонента «обліковий персонал» 

досліджено його організацію та виокремлено специфічні умови та обмеження у діяльності 

небанківських фінансово-кредитних установ; організація бухгалтерського обліку шляхом 

обґрунтування, що техніка і технологія виділені як його окремий системний компонент; 

обґрунтування необхідності реалізації методологічного індивідуалізму на локальному рівні 

через інструмент формування методики бухгалтерського обліку – облікову політику; 

особливості функціонування банківських установ в умовах цифровізації, визначено зв’язки 

між рівнями інноваційності, ефективності та фінансової стабільності діяльності банку та 

обґрунтовано перспективні напрями підвищення ефективності банківської діяльності в 

умовах цифровізації; обґрунтування управлінських та законодавчих особливостей ризик-

орієнтованого підходу до фінансового моніторингу в банку та його вплив на забезпечення 

фінансової стабільності банківських установ; обґрунтування впливу цифрових технологій 

на забезпечення стабільного функціонування банків в умовах пандемії COVID-19»; поняття 

системи забезпечення фінансової безпеки банківського сектору та декомпозиція структура 

цієї системи; дослідження закономірностей функціонування й розвитку банківської системи 

на основі використання системно-синергетичного підходу як необхідної передумови 

забезпечення її життєздатності в умовах впливу різноманітних екзогенних і ендогенних 

факторів; обґрунтування значущості ліквідності комерційного банку для широкого кола 

його стейкхолдерів; взаємозв’язок фінансової стабільності та фінансової безпеки 

комерційного банку. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

Таблиця 2 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Впровадження результатів дослідження в навчальний процес 
Впровадження результатів дослідження в практичну діяльність* 

Назви навчальних курсів 

Назви навчально-методичних комплексів, 

навчальних та робочих програм (автори, рік 

випуску) 

Назви навчальних 

посібників,  підручників, 

монографій 

(автори, рік випуску,  

видавництво) 

Університет банківської 

справи 

Комерційні банки, 

небанківські фінансові 

установи 

Інші установи, 

підприємства, 

організації 

Фінанси, гроші та кредит (рівень 

В – Управління фінансовою 

стабільністю) 

НМКД з дисципліни  «Фінанси, гроші та кредит 

(рівень В – Управління фінансовою стабільністю)» 

(для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем 

“бакалавр” спеціальності 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування”) - комплекс презентаційних 

матеріалів для проведення лекційних та практичних 

занять 

- - - -- 

Хуторна М.Е. Робоча програма навчальної 

дисципліни "Фінанси, гроші та кредит (Рівень В - 

Управління фінансовою стабільністю)". Черкаси : 

Черкаський навчально-науковий 

інситут Університету банківської справи, 2020. 18 с. 

    

Дистанційний курс на платформі Moodle 

(http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/course/view.php?id=348) 

    

Менеджмент та управлінський 

облік (рівень В – Управлінський 

облік) 

НМКД з дисципліни «Менеджмент та управлінський 

облік (рівень В – Управлінський облік)» (для 

здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем 

“бакалавр” спеціальності 071 “Облік і 

оподаткування”) 

- - - - 

3. Конкурсна  робота Антикризовий менеджмент в банку в умовах COVID-

19  

Романчук С., 2020 

- довідка про впровадження 

Черкаський інститут від 

28.01.2021 №04-008/28 

довідка про 

впровадження в 

діяльності АТ «ПУМБ» 

- 

4. Конкурсна  робота Розвиток системи безготівкових розрахунків в умовах 

пандемії COVID-19 

Ткаченко А., 2020 

- довідка про впровадження 

Черкаський інститут від 

20.01.2021 №04-008/14 

довідка про 

впровадження в 

діяльності АТ «ПУМБ» 

- 

5. Конкурсна  робота Особливості обліку фінансових результатів 

діяльності підприємств України 

Ткаченко Д., 2020 

- довідка про впровадження 

Черкаський інститут від 

28.01.2021 №04-008/30 

- - 

 

  

http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/course/view.php?id=348
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НДР «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України» 
 

Таблиця 1 

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Тема НДР 

Номер державної 

реєстрації  

(при наявності) 

Учасники (виконавці) 

з числа НПП і студентів (ПІБ, курс) 
Результати НДР Характеристика отриманих результатів 

Модернізація 

вітчизняної 

правової системи в 

умовах 

євроінтеграції 

України 

№ 0118U004231 НПП: С.М. Брайченко, С.В. Майстренко, 

Л.В. Потапенко, В.М. Фоменко, А.С. 

Колісник, О.Л. Авраменко 

Здобувачі: М.М. Байдаченко, О. Безугла, 

В. Компанієць та інші (бакалаври, 4 

курс) 

Підготовлено та опубліковано: 

заключний звіт (обсяг 6,4 д.а.), 18 

наукових статей (в т.ч. 5 WoS), 40 

публікацій у збірниках матеріалів 

всеукраїнських та міжнародних 

конференціях. У рамках виконання 

наукового дослідження підготовлено 

понад 103 тез доповідей здобувачами 

вищої освіти для участі в 

всеукраїнських та міжнародних 

конференціях, а також 15 робіт для 

участі у конкурсах науково-пошукових 

робіт 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову 

новизну, такі: набули  подальшого розвитку теоретичні засади та 

практичні рекомендації вирішення проблематики розвитку 

вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції; узагальнено 

та систематизовано сутність понять правової системи та 

європейських інтеграцій; визначено низку механізмів, що 

здійснюють вплив на ефективність процесу інтеграції; досліджено 

соціальні, правові та політичні ризики, які можуть спричинити 

загрозу невиконання зобов’язань, взятих Україною перед ЄС; 

досліджено діяльність органів державної влади та недержавних 

структур та визначено напрямки вдосконалення їх діяльності; 

розроблено практичні рекомендації щодо переходу національної 

правової системи до стандартів громадянського суспільства. 

 

Таблиця 2 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Впровадження результатів дослідження в навчальний процес Впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність* 

Назви навчальних 

курсів 

Назви навчально-методичних комплексів, навчальних та робочих 

програм 

(автори, рік випуску) 

Назви навчальних 

посібників,  підручників, 

монографій 

(автори, рік випуску,  

видавництво) 

Університет 

банківської 

справи 

Комерційні банки, 

небанківські 

фінансові установи 

Інші 

установи, 

підприємства, 

організації 

Адміністративне 

судочинство 

Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» / 

Укл. Брайченко С.М. – Черкаси: ЧННІ УБС, 2020. – 20 с. - + - - 

Міжнародне приватне 

право 

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» / 

Укл. Колісник А.С. – Черкаси: ЧННІ УБС, 2020. – 22 с. - + - - 

УБС «Тайм-менеджмент 

та міжособистісні 

комунікації в бізнесі» 

Робоча програма навчальної дисципліни «УБС «Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі»» / Укл. Майстренко С.В. – Черкаси: 

ЧННІ УБС, 2020. – 25 с. 

- + - - 

Кримінологія та 

криміналістика 

Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія та 

криміналістика» / Укл. Фоменко В.М. – Черкаси: ЧННІ УБС, 2020. – 28 с. 
- + - - 
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НДР «Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю банку на ринку похідних фінансових інструментів» 

Таблиця 1 

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Тема НДР 

Номер 

державної 

реєстрації 

(при наявності) 

Учасники 

(виконавці) 

з числа НПП і 

студентів (ПІБ, курс) 

Результати НДР Характеристика отриманих результатів 

Теоретичні 

засади та 

практичний 

інструментарій 

управління 

діяльністю 

банку на ринку 

похідних 

фінансових 

інструментів 

0117U003837 НПП: Пантєлєєва 

Н.М., Діденко С.В.  

Підготовлено: заключний 

звіт про науково-дослідну 

роботу (обсяг 6 д.а.); 

опубліковано 9 наукових 

праць, у томі числі 1 

розділ у колективній 

монографії; 2 статті у 

фахових виданнях 

України; 6 тез доповідей.- 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 

1) удосконалено: теоретико-методологічні аспекти ризиків банків в контексті управління діяльністю банків 

на ринку похідних фінансових інструментів; обґрунтування теоретичних положень щодо використання 

методів хеджування банківськими установами; поняття «ринок похідних фінансових інструментів» із 

застосуванням системного та синергетичного підходів, під яким пропонується розуміти процес 

підтримання ринком стану динамічної рівноваги, який знаходиться під впливом ендогенних і екзогенних 

факторів, що дозволяє забезпечити виконання його функцій на основі зворотного зв’язку між фінансовим 

та реальним сектором; методичні положення щодо визначення  впливу ендогенних та екзогенних факторів 

на стійкість банків в системі управління їх діяльністю на ринку похідних фінансових інструментів; 

науково-методичні засади щодо ідентифікації ризику в умовах використання складних конструкцій 

фінансових інструментів строкового характеру в системі хеджування ризиків банків, а також висвітлено 

напрямки формування банківської справи на основі фінансових інновацій.  

2) набули подальшого розвитку: тлумачення економічного змісту поняття «хеджування», яке  

запропоновано розглядати в контексті  дослідження, як управління ризиками, що базується на цілісній 

системі взаємодій відкритої  балансової та позабалансової позицій економічно пов’язаних з ризиковим 

активом, що враховує вартість під ризиком в основі формалізації контрактними зобов’язаннями часових та 

цінових параметрів реалізації базового активу в майбутньому; змістотвірні ознаки поняття «похідні 

фінансові інструменти», а саме: виступають домінантною формою фіктивного капіталу; можуть бути 

використані як складові або самостійні продукти фінансового інжинірингу; вартість яких походить від 

вартості базових активів, що лежать в їх основі; розрахунки за якими можуть здійснюватися на певних 

умовах в майбутньому; призначені для трансформації і передачі ризиків як інструменти хеджування та 

спекуляції. На відміну від існуючих, наведене визначення поєднує структурно-функціональні ознаки 

похідних фінансових інструментів у часовому, вартісному, рольовому та структурному розрізах, й 

дозволяє обґрунтувати їх дуалістичну природу (як інструментів управління та генерації ризиків). 
 

Таблиця 2 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Впровадження результатів дослідження в навчальний процес Впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність* 

Назви навчальних 

курсів 

Назви навчально-методичних комплексів, 

навчальних та робочих програм 

(автори, рік випуску) 

Назви навчальних 

посібників,  підручників, монографій 

(автори, рік випуску,  видавництво) 

Університет 

банківської 

справи 

Комерційні банки, 

небанківські 

фінансові установи 

Інші 

установи, 

підприємства, 

організації 

- - - - - - 
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НДР «Фінансовий механізм екологічно безпечного  підприємництва» 

Таблиця 1 

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Тема НДР Номер державної 

реєстрації  

(при наявності) 

Учасники (виконавці)  

з числа НПП і студентів (ПІБ, 

курс) 

Результати НДР Характеристика отриманих результатів 

Фінансовий 

механізм екологічно 

безпечного  

підприємництва 

0120U100831 НПП: Чепелюк Г.М. 

Аспіранти: Гайович В.Ю. 

Опубліковано 3 статті у наукових фахових виданнях 

категорії Б; тези доповіді на міжнародній науково-

практичній конференції - 1; на всеукраїнських 

науокво-практичних конференціях - 2. 

Розглянуто теоретичний базис, на якому ґрунтується 

фінансовий механізм природоохоронної сфери; відображено 

роль і місце вказаного механізму в межах упровадження 

фінансової політики держави; висвітлено законодавчі засади, 

на яких ґрунтується фінансова складова національної 

екологічної стратегії; проведено аналітичний моніторинг 

процесів фінансового забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Таблиця 2 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Впровадження результатів дослідження в навчальний процес Впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність* 

Назви навчальних 

курсів 

Назви навчально-методичних комплексів, навчальних та робочих 

програм 

(автори, рік випуску) 

Назви навчальних 

посібників,  підручників, 

монографій 

(автори, рік випуску,  

видавництво) 

Університет 

банківської 

справи 

Комерційні банки, 

небанківські 

фінансові установи 

Інші 

установи, 

підприємства, 

організації 

Фінанси підприємств Криниця С.О. Робоча програма дисципліни “Фінанси підприємств” для 

здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього 

ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», укладені у відповідності до освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 

ЧННІ УБС. 2020 р. 20 с. 

- + - - 

Професійний бізнес-кейс Криниця С.О., Хуторна М.Е., Третяк Н.М. Методичні рекомендації до 

підготовки аналітичного звіту з дисципліни «Професійний бізнес-кейс» 

для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього 

ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», укладені у відповідності до освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 

ЧННІ УБС.  2021 р. 105 с. 

 +   
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НДР «Інноваційні технології управління підприємствами в умовах цифрової трансформації» 
Таблиця 1 

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Тема НДР 

Номер державної 

реєстрації  

(при наявності) 

Учасники (виконавці) 

з числа НПП і студентів (ПІБ, курс) 
Результати НДР Характеристика отриманих результатів 

Інноваційні технології 

управління 

підприємствами в умовах 

цифрової трансформації 

0120U100840 НПП: Руденко М.В., Гаряга Л.О., Кочума 

І.Ю., Колодій С.Ю., 

Здобувачі: Митянська А. (2 курс), 

Маруха О. (2 курс), Панченко А. (2 курс), 

Моцна А. (4 курс), Грищенко А. (2 курс)  

Надруковано 6 статей, 4 тези 

доповідей, 5 студентських тез 

доповідей 

Запропоновано методологічні підходи щодо дослідження 

інноваційних технологій управління підприємствами в умовах 

цифрової трансформації. Розроблено теоретичну модель 

ідентифікації рівня застосуння окремих інструментів 

інноваційних технологій в управлінні підприємствами в 

умовах цифрової трансформації 

 

Таблиця 2 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Впровадження результатів дослідження в навчальний процес Впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність* 

Назви навчальних 

курсів 

Назви навчально-методичних комплексів, 

навчальних та робочих програм 

(автори, рік випуску) 

Назви навчальних 

посібників,  підручників, монографій 

(автори, рік випуску,  видавництво) 

Університет 

банківської 

справи 

Комерційні банки, 

небанківські 

фінансові установи 

Інші 

установи, 

підприємства, 

організації 

- - - - - - 
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II. Участь у грантових програмах 

№ 

з/п 

Назва грантової 

програми 
Назва проекту Короткий зміст проекту Учасники проекту Термін реалізації 

Примітки (обсяги 
фінансування та інші 

важливі умови (наприклад, 

отримане обладнання, 
отримані результати) 

1       

 

ІІI. Подані заявки / отримані авторські свідоцтва 
№ 

з/п 
Назва розробки Автори 

Подано заявку (дата подання) / отримано 

свідоцтво (номер, дата) 

1 - - - 

ІV. Підготовка та захист дисертаційних досліджень 
а) на здобуття ступеня доктора наук 

№ 

з/п 
Тема дисертації П.І.Б. дисертанта 

Докторантура 

(ВНЗ) 

Науковий 

консультант 

Обсяг запланованої роботи на 

2020/2021 н.р. 

Обсяг виконаної роботи  

за 2020/2021 н.р. 

Термін подачі 

дисертації до захисту 

1.  Розвиток цифровізації 

управління в 

сільськогосподарських 

підприємствах: теорія, 

методологія, практика 

Руденко Микола 

Вікторович 

Національний 

науковий центр 

«Інститут 

аграрної 

економіки» 

д.е.н., професор, 

академік НААН 

Кропивко М.Ф. 

- - Захист 10.11.2020 р. у 

спецраді ННЦ 

«Інститут аграрної 

економіки» 

2.  Трансформація фінансових 

ринків України 

Гаряга Леся 

Олегівна 

Університет 

банківської 

справи 

д.е.н., професор 

Кузнєцова А.Я. 

робота над написанням 

розділів дисертації, друк 

статей, тез доповідей і 

монографії за темою роботи 

складено план роботи, продовжується 

написання розділів роботи, надруковано 

3 статті, 5 тез, 1 монографія (у 

співавторстві) за темою дисертації 

2022 

 

б) на здобуття доктора філософії 
 

№ 

з/п 
Тема дисертації П.І.Б. дисертанта 

Аспірантура 

(ВНЗ) 

Науковий 

керівник 

Обсяг запланованої роботи на 

2020/2021 н.р. 

Обсяг виконаної роботи  

за 2020/2021 н.р. 

Термін подачі дисертації 

до захисту 

1.  Організаційно-економічний 

механізм управління 

діяльністю банків на ринку 

похідних фінансових 

інструментів 

Діденко Сергій 

Васильович 

Університет 

банківської 

справи 

д.е.н., професор 

Пантєлєєва Н.М. 

70% 70% листопад 2021  

2.  Трансформація фінансового 

посередництва депозитних 

корпорацій в умовах 

цифрової економіки 

Полях Катерина 

Володимирівна 

Університет 

банківської 

справи 

д.е.н., професор 

Пантєлєєва Н.М. 

завершення освітньої 

складової, публікація 

наукової статті, участь у 

конференціях, написання 

першого розділу 

дисертаційної роботи  

завершено освітню складову, 

опубліковано 1 наукову статтю, взято 

участь у 5 конференціях, здійснено добір 

наукової літератури по темі 

дослідження, окреслено основні етапи 

розвитку наукової думки за своєю 

проблемою, визначено основні 

дискусійні питання 

2023 



V. Проведення та участь у наукових заходах 

Участь НПП у Конкурсах науково-пошукових робіт 
 

 

Участь НПП у наукових конференціях, семінарах, форумах тощо 
№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

М і ж н а р о д н і  конференції 
1.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах світової 

інтеграції»  

Національний центр «Мала 

академія наук України» 

Кропивницький  

27-28 травня 2020 р.  

1. Шинкаренко 

О.М. 

Сутність товарних запасів і особливості їх класифікації 

Аудит операцій з грошовими коштами 

2. Лук’янець О.В. Облік і аналіз доходів і витрат підприємства  

Особливості аналізу фінансових результатів підприємства 

2.  Міжнародна науково-практична 

конференція «IMPATTO 

DELL'INNOVAZIONE SULLA SCIENZA: 

ASPETTI FONDAMENTALI E 

APPLICATI» 

Piattaforma scientifica europe Верона, Італія 

 26 червня 2020 р.  

3. Полях К.В. Огляд перспектив застосування нових методів та 

інструментів управління в епоху цифрової економіки 

3.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан та тенденції розвитку 

економіки, обліку, фінансів і права» 

Центр фінансово-

економічних наукових 

досліджень 

Полтава  

09 липня 2020 р.  

4. Гедз М.Й. Організація системи управлінського контролю на 

підприємстві 

4.  Paradigmatic view on the concept of world 

science: Collectionof scientific papers 

«ΛΌГOΣ» with Proceedingsof the 

International Scientific and Practical 

Conference 

European Scientific Platform Toronto, Canada 

August 21, 2020  

5. Гаряга Л.О. Ризики фінансової безпеки в умовах цифровізації економіки 

5.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Теорія та практика 

управління ринковою економікою» 

Східноєвропейський центр 

наукових досліджень 

Одеса  

28 серпня 2020 р.  

6. Запорожець С. В. Трансформація фінансового посередництва на умовах 

формування екосистеми 

6.  International conference on sustainable 

innovation and emerging trends in business 

and management  

USAR Conferences Греція, Афіни (online) 

14-15 вересня 2020 р. 

7. Жежерун Ю.В. Financial Monitoring in the Bank as a Market Instrument in the 

Conditions of Innovative Development and Digitalization of 

Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based 

Approach 

№ з/п Конкурс Дата та місце проведення П.І. учасника Назва роботи Відзнаки, зайняте місце 

1.  Конкурс наукових з проблем розвитку 

регіональної економіки та транскордонного 

співробітництва імені М.І.Долішнього 

червень-листопад 2021 р. 

Львів 

Жежерун Ю.В. 

Полях К. 

SMART-спеціалізація у систем 

стратегічного планування 

регіонального розвитку в умовах 

цифровізації економіки 

 



 

 

 

14 

№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

7.  VI міжнародної науково-практичної 

конференції «Перспективи ефективних 

управлінських рішень у бізнесі та 

проектах» 

Міжнародний гуманітарний 

університет 

Одеса  

17-18 вересня 2020 р.  

8. Гаряга Л.О. Менеджмент енергоефективності підприємства 

8.  ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція, присвяченої 90-річчю 

Університету «Розвиток фінансового 

ринку в Україні: загрози, проблеми та 

перспективи» 

Національний університет 

імені Юрія Кондратюка 

Полтава  

22 жовтня 2020 р.  

9. Харченко А.М. Особливості реалізації електронної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією 

10. Хуторна М.Е. Ціннісно-орієнтований підхід до формування бізнес-стратегіі 

банку 

11. Криниця С. Сучасні тренди розвитку FinTech та їх взаємодії з 

традиційними фінансовими посередниками 

12. Гаряга Л.О. Трансформація бізнес-моделей на фінансових ринках 

13. Пантєлєєва Н.М.   FINTECH і фінансова безпека в умовах пандемії 

14. Запорожець С. В. Напрями вдосконалення контролінгу в банку 

9.  ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні управлінські та 

соціально-економічні аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб  єктів 

господарювання в умовах трансформації 

публічного управління» 

Одеський національний 

політехнічний університет 

Одеса  

5 листопада 2020 р.  

15. Третяк Н.М. Формування системи менеджменту з використанням 

концепції «Ощадливе виробництво» 

16. Харченко А.М. Фактори впливу на формування доходів банку в умовах 

кризових явищ 

10.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Аналіз тенденцій розвитку 

економіки, обліку, фінансів та права» 

Центр фінансово-

економічних наукових 

досліджень 

Полтава  

10 листопада 2020  р.  

17. Лук’янець О.В. Економічна сутність поняття заробітної плати та функції, що 

вона виконує 

11.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Маркетинг як основа 

формування стратегії соціально-

економічного розвитку прикордонного 

регіону» 

 Чернівці – Сучава, 

Ватра-Дорней 

(Румунія) 

11-13 листопада 2020 

р.  

18. Жежерун Ю.В. Конкуренція між банками та FinTech-компаніями 

12.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, фінансів, 

обліку та права» 

Центр фінансово-

економічних наукових 

досліджень 

Полтава  

14 листопада 2020 р.  

19. Лук’янець О.В. Визнання, оцінка та класифікація доходів: теоретичний 

аспект 

13.  XIV Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків» 

ЧННІ Університету 

банківської справи 

Черкаси  

19 листопада 2020 р.  

20. Колісник А. Захист прав інтелектуальної власності 

Правові аспекти криптовалюти в Україні 

Правове становище військовополонених під час збройних 

конфліктів 

21. Фоменко В. Проблеми права інтелектуальної власності у цифровій сфері 

Сучасні тенденції розвитку кіберзлочинності, її види та 

наслідки 

22. Брайченко С.М. Теоретико-правові особливості класифікації кримінальних 

правопорушень проти власності 

23. Гедз М.Й. Особливості відображення запасів у фінансовій звітності за 

національними та міжнародними стандартами 
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№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

Особливості аудиту операцій банку за безготівковими 

розрахунками 

24. Рогова Н.В. Сучасні аспекти оновлення стандартів бухгалтерського 

обліку 

Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості  

підприємства 

25. Лук’янець О.В. Етапи економічного аналізу доходів підприємства 

Теоретико-методичні аспекти внутрішньогосподарського 

контролю заробітної плати 

26. Жежерун Ю.В. Цифрові технології у банківській сфері в умовах пандемії 

COVID–19 

27. Кочума І.Ю. Кадровий потенціал та комунікативна політика банку в 

умовах посткризового відновлення 

Актуальні методи підбору персоналу для підприємств.  

Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських 

рішень в умовах цифровізації 

28. Харченко А.М. Напрями удосконалення управління кредитним портфелем 

банку в умовах COVID–19 

29. Запорожець С.В. Адаптація інноваційних банківських продуктів 

Сучасні передумови поширення практики функціонування 

RegTech в Україні 

Вдосконалення підходів до формування стратегії та бізнес–

моделі банку 

30. Костогриз В.Г. Проблематика використання електронних платіжних засобів 

в контексті стимулювання обсягів безготівкових платежів 

31. Шинкаренко 

О.М. 

Особливості нарахування амортизації основних засобів 

Сучасна методика формування фінансової звітності 

страхової компанії, її аналіз та аудит 

Особливості застосування РРО для фізичних-осіб 

підприємців 

32. Потапенко Л. Enterprise Logistic Inventory Management: Modern Challenges 

and Tasks 

Особливості розвитку англійської мови в епоху глобалізації 

Дистанційне навчання – невід’ємна частина сучасної освіти 

Електронні гроші: їх сутність та особливості 

бухгалтерського обліку 

Lockdown як передумова виникнення англійських 

неологізмів 

33. Криниця С.О. Цифрові платформи в діяльності банківських установ.  

Цифрові трансформації бізнес–процесів на підприємствах 

34. Чепелюк Г.М. Фінансова стабільність банку: теоретичні аспекти 
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№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

Роль Startup–компаній у розвитку інноваційного 

підприємництва 

Сучасні тенденції цифрової трансформації 

агропромислового комплексу України 

Міжбанківські кредити як джерело формування ресурсів 

банку 

35. Гончаренко О.О. Особливості обліку біологічних активів 

36. Нагайчук Н.Г. Інклюзія страхових послуг під час Lockdown 

Адаптація страхових компаній в умовах IoT 

Підходи до формування інноваційного потенціалу банку в 

умовах цифрової економіки 

37. Гаряга Л.О. Оцінка конкурентоспроможності мікрофінансових 

організацій на фінансовому ринку 

38. Пантєлєєва Н.М. Фінансові інновації банківських систем світу у відповідь на 

виклики пандемії 

Автоматизація організації тренувального процесу в 

спортивних школах 

Цифрові технології моніторингу екології довкілля 

Технології інженерії програмного забезпечення для 

віртуалізації експозиційної діяльності 

Актуальні питання розробки програмного забезпечення 

автоматизації служби кур’єрської доставки 

Хуторна М.Е., 

Костогриз В.Г. 

Проблематика впливу цифровізації на ефективність 

банківської діяльності 

39. Хуторна М.Е. Трансформація фінансової аналітики банку під впливом 

застосування технології BIG DATA 

Концепція фінансової стабільності у парадигмі сталого 

розвитку: новий тренд чи повернення до витоків 

Використання технології BIG DATA в продажах банківських 

продуктів 

40. Руденко М.В. Імплементація цифрових інструментів в управлінні 

витратами підприємства: проблеми та перспективи 

41. Полях К.В. Методи оцінки ефективності управління економічною 

діяльністю підприємства 

42. Третяк Н.М. Цифрові технології в управлінні активами підприємства 

43. Кукса В.М. Cвітовий досвід управління та мотивації персоналу 

14.  VІ Міжнародної науково-практичної 

конференція «Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасна парадигма в 

умовах сталого розвитку» 

ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана» 

Київ  

10 грудня 2020 р.  

44. Шинкаренко 

О.М. 

Методичне забезпечення обліку криптовалют в Україні 
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№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

15.  Восьмая международная научно-

теоретическая конференция «Деньги: 

цифровая пере загрузка» (Худяковские 

чтения по финансовому праву) 

НИИ финансового и 

налогового права, НИИ 

частного права, ВШП 

«Әділет» Каспийского 

общественного университета 

Алматы, Казахстан 

21 декабря 2020  

45. Пантелеева Н.Н. Цифровые активы как детерминанта трансформации 

финансового рынка 

16.  Conference Proceedings of the 1st 

International Conference «Optimization of 

Teaching and Learning in a Covid-19 Era»  

NGO «Science and Education 

without Boundaries» 

Sheffield, UK  

27-29 January 2021  

46. Потапенко Л. В. Дистанційне навчання: методичні особливості 

17.  I CISP Conference «AN INTEGRATED 

APPROACH TO SCIENCE 

MODERNIZATION: METHODS, MODELS 

AND MULTIDISCIPLINARITY» 

ГО Европейська наукова 

платформа (Вінниця, 

Україна) 

LLC International Centre 

Corporative Management 

(Відень, Австрія) 

Відень, Австрія  

19 лютого 2021 р. 

47. Полях К.В. Основні виклики цифрової економіки у фінансовій сфері 

18.  ХІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми 

глобалізаційних процесів у світовій 

економіці» 

Національний авіаційний 

університет 

Київ 

18 березня 2021 р. 

48. Гаряга Л.О. Трансформація сегментації фінансових ринків в умовах 

цифровізації економіки 

49. Руденко М.В. Моніторинг рейтингових індексів цифровізації 

19.  IV міжнародний науковий конгрес «Society 

of Ambient Intelligence – 2021» (ISCSAI 

2021) 

State University of Economics 

and Techology 

(Ukraine),Tasshkent Branch of 

Moscow State University 

named after M.V.Lomonosov 

(Uzbekistan), Rezekne 

Academy of Technologies 

(Latvia) 

Kривий Ріг 

12-16 квітня 2021 

50. Кукса В.М. The use of information technology in financial management 

20.  І Міжнародна науково-практична 

конференція НПП і молодих вчених 

«Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти» 

Одеський державний 

аграрний університет 

Одеса 

13-14 квітня 2021 р.  

51. Гаряга Л.О. Трансформація регулювання діяльності небанківських 

фінансових установ 

21.  VI Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Економіка, 

фінанси, банківська справа та освіта: 

актуальні питання розвитку, досягнення та 

інновації» 

Одеський національний 

економічний університет 

Одеса  

15 квітня, 2021 р.,  

52. Костогриз В.Г., 
53. Жежерун Ю.В. 

Сучасні аспекти використання чат-ботів у фінансовій сфері 

54. Хуторна М. Е. 

55. Запорожець С. В. 
До питання перспектив впровадження цифрової валюти 

центрального банку в Україні 

56. Пантєлєєва Н.М. Цифрова трансформація і фінансові інновації банківської 

системи: світовий досвід і перспективи для України 

22.  ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання 

економіки, обліку, фінансів та управління 

персоналом» 

УжНУ Ужгород 

21 квітня 2021 р. 

57. Чепелюк Г.М. Вплив грошово-кредитної політики на фінансову безпеку 

держави 

23.  ІІ міжнародна науково-практична 

конференція «Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах світової 

Льотна академія НАУ Кропивницький  

19-20 травня 2021 р.  

58. Брайченко С.М. Обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння. Теоретичні проблеми сучасного застосування 

59. Колісник А.С. Характеристика судового контролю у праві ЄС. 
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№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

інтеграції» 60. Фоменко В.М. Соціальне забезпечення суддів. 

61. Авраменко О.Л. Розмежування поняття «катування» та «нелюдське 

покарання» 

Обмеження та захист прав людини в умовах конфліктів. 

Держава та права людини в умова конфліктів. 

24.  І Міжнародна науково-практичної 

конференції «Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» 

ННІ «Каразінський 

банківський інститут» 

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

Харків  

26 травня 2021 р.  

62. Третяк Н.М. Інвестування як інструмент розвитку аграрного сектора 

економіки 

63. Запорожець С. В. Впровадження цифрової валюти центрального банку в 

Україні 

25.  ХIII Международная научно-практическая 

конференция «Институциональное 

развитие взаимоотношений финансово-

кредитной системы с реальным сектором 

экономики»  

Самаркандский институт 

экономики и сервиса 

Самарканд, 

Узбекистан, 11-12  

июня 2021  г.   

64. Пантєлєєва Н.М. 

65. Рогова Н.В. 
Вплив пандемії covid-19 на діяльність малого і середнього 

бізнесу 

66. Rudenko M. Problem aspects of implementation of knowledge management 

systems in higher education institutions in Ukraine 

67. Чепелюк А.Н. Механизм проектного финансирования в реализации 

основных принципов государственной экологической 

политики Украины  

68. Zhezherun Yu. V. 

69. Kostohryz V. H. 

Digital transformation of the economy: best practices of eu 

countries for Ukraine 

В с е к р а ї н с ь к і   конференції 
1.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Розвиток бухгалтерського 

обліку та оподаткування в Україні: теорія, 

практика і професійна етика» 

Університет державної 

фіскальної служби 

Ірпінь  

5-6 жовтня 2020 р.  

1. Рогова Н.В. Новітні технологій в обліку та оподаткуванні 

2.  V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Трансформація національної 

моделі фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні 

аспекти» 

Ужгородський національний 

університет 

Ужгород 

18 листопада 2020 р.  

2. Хуторна М.Е. Фінансова стабільність фінансового сектору тазабезпечення 

сталого розвитку: методологічні детермінанти 

3. Чепелюк Г.М. Фінансово-кредитний механізм екологічно безпечного 

підприємництва: практичний аспект 

4. Пантєлєєва Н.М. Цифрова фінансова інтеграція та її сучасні тренди 

3.  VI Всеукраїнська науково-

практичнаІнтернет-конференція з 

міжнародною участю "Економічна безпека: 

держава, регіон, підприємство" 

Національний університет 

«Полтавська політехника 

імені Юрія Кондратюка» 

Полтава 

21 грудня 2020 р. – 21 

січня 2021 р. 

5. Пантєлєєва Н. Фінансово-економічна безпека цифрової трансформація 

фінансових відносин 

6. Криниця С.О. Конкурентоспроможність як фактор фінансової безпеки 

підприємства 

4.  VI Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Організаційно-управлінське 

та економіко-правове забезпечення 

діяльності Єдиної державної системи 

цивільного захисту (ЄДСЦЗ)» 

Черкаський інститут 

пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля НУЦЗ 

України 

Черкаси 

19 березня 2021 р.  

7. Брайченко С.М. Економіко-соціальні та організаційно-правові аспекти 

фізичної реабілітації учасників ато/оос 

8. Майстренко С. В. 

9. Фоменко В. М. 

Особливості професійного спілкування як ключового 

аспекту управлінської діяльності 

5.  Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми формування громадянського 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького Черкаси  

21 травня 2021 р.  

10. Брайченко С.М. Теоретико-правові аспекти визначення обставин, що 

виключають кримінальну протиправність діяння у 

кримінальному праві України.  
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№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

суспільства та становлення правової 

держави» 

11. Майстренко С.В. Правові аспекти діяльності центральних банків щодо 

реалізації монетарної політики шляхом упровадження 

від’ємних відсоткових ставок 

12. Колісник А.С. Криптовалюта та її правове регулювання 

13. Фоменко В.М. Актуальність проблеми зайнятості осіб з інвалідністю в 

Україні 

І н ш е (форуми, круглі столи, семінари) 
1.  Семінар «Тенденції та новації регулювання 

фінансового сектору в Україні» 

Національний банк України Київ 

22-23 жовтня 2020 р. 
(online) 

1. Гаряга Л.О. 

2. Жежерун Ю.В. 

3. Костогриз В.Г. 

4. Харченко А.М. 

5. Запорожець С. В. 

6. Хуторна М.Е. 

в якості слухачів 

2.  Семінар «Практичні аспекти 

формулювання та реалізації монетарної 

політики» 

Національний банк України Київ 

12-13 листопада 2020 

р. (online) 

7. Пантєлєєва Н.М. 

8. Гаряга Л.О. 

9. Жежерун Ю.В. 

10. Костогриз В.Г. 
11. Харченко А.М. 

12. Хуторна М.Е. 

в якості слухачів 

3.  Цифрові інструменти Google для науковців Google спільно з 

Міністерством освіти та 

науки України 

19 листопада 2020 р. 

(online) 

13. Пантєлєєва Н.М. в якості слухачів 

4.  Бізнес-форум «Фінансовий бізнес та 

FinTech: синергія взаємодії» 

Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана  

Київ 

24 лютого 2021 р. 

14. Пантєлєєва Н.М. в якості слухачів 

5.  IV Всеукраїнський вернісаж-практикум 

«Підприємливість і профорієнтація у 

функціонуванні сучасного закладу освіти»  

МОН, Київський 

національний економічний 

університет, Компанія 

інтелектуальних технологій  

Київ  

19 лютого 2021 р. 

(online) 

15. Харченко А.М. в якості слухача 

6.  Семінарі Національного банку України 

«NBU Open Research Seminar by John 

Lewis» 

Національний банк України Київ 

 04 березня 2021 р. 

(online) 

16. Харченко А.М. в якості слухача 

7.  Вебінар «Страхування автотранспортних 

ризиків» 

НУБІП України, ПАТ «СК 

«Українська страхова група» 

04 квітня 2021 р. Київ 

(онлайн) 

17. Харченко А.М. 

18. Нагайчук Н.Г. 
в якості слухача 

8.  Аналіз звіту про перевірку на плагіат Unicheck Україна 22 квітня 2021 р. 

(online) 

19. Полях К.В. в якості слухачів 

9.  Вебінар «Страхування 

сільськогосподарської продукції» 

НУБІП України, СК «Країна» Київ  

13 квітня 2021 р. 

(online) 

20. Харченко А.М. 

21. Нагайчук Н.Г. 
22. Криниця С.О. 

в якості слухача 

10.  Стратегічні напрямки розвитку страхового 

ринку в період трансформації Асоціації 

«Страховий бізнес» 

Асоціації «Страховий 

бізнес», 

14 квітня 2021 р. 23. Нагайчук Н.Г. 
24. Харченко А.М. 

в якості слухача 
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№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

11.  Всеукраїнський круглий стіл 

«Лібералізація регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності: 

організаційно-інформаційні та безпекові 

аспекти» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Київ  

12 травня 2021 р. 

(online) 

25. Жежерун Ю.В. Вплив лібералізації системи валютного регулювання на 

макрофінансову стабільність держави 

26. Костогриз В.Г. Банківське регулювання в умовах регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

27. Хуторна М.Е. Особливості забезпечення фінансової стабільності в умовах 

лібералізації регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

12.  (Obowiązkowe) ubezpieczenia w rolnictwie i 

potrzeba nowych rozwiązań/ (Обов’язкове) 

страхування в сільському господарстві та 

потреба в нових рішеннях 

Katedra 

Ubezpieczeń/Познанський 

економічний університет 

UE w Poznaniu  

12 травня 2021 р. 

(online) 

28. Нагайчук Н.Г. 
29.  Криниця С.О. 

в якості слухача 

13.  Науково-практична онлайн дискусія 

«Потенціал міленіалів для цифрового 

майбутнього банків», приурочена Дню 

науки та Дню банківського працівника 

Черкаський інститут 

Університету банківської 

справи 

Черкаси 

14 травня 2021 р. 

30. Рогова Н.В. 
31. Пантєлєєва Н.М. 

32.  Хуторна М.Е. 

33. Харченко А.М. 

34. Жежерун Ю.В. 

35.  Запорожець С.В. 

36.  Костогриз В.Г. 

37.  Чепелюк Г.М. 

38.  Третяк Н.М. 

39.  Криниця С.О. 

учасники дискусії 

Пантєлєєва Н.М., 

Хуторна М.Е. 

організатори та модератори 

14.  Тренінг на тему «Написання проєктів. 

Фонди ЄС» 

ГО «Асоціація Проектних 

Менеджерів України» 

15-25 травня 2021 р. 40. Хуторна М.Е. в якості слухача 

15.  Finance Digital Day — digital-просування 

фінансових організацій 

WebPromoExperts 13 травня 2021 

(online) 

41. Пантєлєєва Н.М. в якості слухача 

16.  Законопроект про страхування: діалог для 

пошуку нового змісту 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 

кафедра банківської справи 

та страхування 

Київ  

19 травня 2021 р. 

(online) 

42. Нагайчук Н.Г. в якості слухача 

17.  Науково-практична онлайн дискусія 

«Фінанси і банківська справа в епоху 

цифрового перезавантаження», приурочена 

Дню науки та Дню банківського 

працівника 

Черкаський інститут 

Університету банківської 

справи 

Черкаси 

19 травня 2021 р. 

43. Рогова Н.В. 
44. Пантєлєєва Н.М. 

45.  Хуторна М.Е. 

46. Жежерун Ю.В. 

47. Запорожець С.В. 
48. Костогриз В.Г. 
49. Чепелюк Г.М. 

50. Третяк Н.М. 

51. Криниця С.О. 

учасники дискусії 

Пантєлєєва Н.М., 

 Хуторна М.Е. 

організатори та модератори 



VI. Підготовка та публікація наукових праць 

Розробка та публікація монографій, підручників, навчальних посібників, збірників тез доповідей 

№

 з/п 

Вид наукового видання 

(монографія, підручник, 

навчальний посібник, 

навчальний практикум, 

препринт)  

Автор (и) Найменування роботи 
Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані 

1.  Збірників тез доповідей     

2.  Збірників тез доповідей     

3.  Монографія Руденко М.В. Цифровізація 

сільськогосподарських 

підприємств та її економічна 

ефективність 

21,25 Руденко М. В. Цифровізація сільськогосподарських підприємств та її економічна 

ефективність: монографія. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2020. 342 с. 

4.  Навчальний посібник Кочума І.Ю. Тема 1.4. Макроекономічна 

політика в умовах глобалізації 

С.64-118  

Тема 3.3 Глобальні проблеми 

людства та їх прояв на 

європейському континенті: 

європейські шляхи розв’язання 

глобальних проблем С. 290-

325 

4,00 Глобальна економіка: навч. посібник / авторський коллектив : М.І. Хмелярчук, І.С. 

Кравченко, Г.А. Багратян, С.Ю. Колодій, І.Ю. Кочума, М.В. Іващенко. Львів : Університет 

банківської справи, 2021. 325 с. 

5.  Колективна монографія, 

стаття 

Гончаренко О.О., 

Лук’янець О.В. 

Розділ. 5 Звітність 

небанківських фінансово-

кредитних установ як 

інструмент пруденційного 

нагляду ринку 

мікрокредитування 

0,75 Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного 

забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія 

присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О.Г. 

Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2020. 268 с. (українською та англійською мовами) 

6.  Колективна монографія, 

стаття 

Гедз М.Й.  Моделювання глибини 

модернізаційних перетворень 

економіки регіону 

0,5 Гедз М.Й. Моделювання глибини модернізаційних перетворень економіки регіону. Фінансові 

важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та 

сфер діяльності: колективна монографія / за заг. ред. А.Г. Семенова. Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. 384 с. 
7.  Колективна монографія Жежерун Ю.В. Risk-based approach to the 

formation of the financial 

monitoring system in Ukrainian 

banks 

0,7/ 

0,35 

Vovk V., Zhezherun Yu. Risk-based approach to the formation of the financial monitoring system in 

Ukrainian banks. Risk-based approach to combating money laundering: monograph / ed. by R. 

Pukala, PhD (Economics) and I.M. Chmutova, D. Sc. (Economics). Poland: Publishing House of the 

Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, 2020. Р. 67-

80. 
8.  Колективна монографія Вовк В.Я., Жежерун 

Ю.В., Гурман О.М. 

Financial support of tourism 

business in Ukraine as a 

component of post-crisis 

development of the territories. 

1,06/ 

0,34 

Вовк В.Я., Жежерун Ю. В., Гурман О.М. Financial support of tourism business in Ukraine as a 

component of post-crisis development of the territories. Стратегії сталого розвитку територій в 

умовах посткризового відновлення: [монографія] / під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В., 

д.ю.н., проф. Устименка В.А. К.: Інтерсервіс, 2021. 382 с. 
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Підготовка НТЗ, наукових статей, препринтів, тез доповідей 
№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  
Автор (и) Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані 

Участь у підготовці НТЗ 
1.  Науково-технічний 

звіт 

Пантєлєєва Н.М., 

Жежерун Ю.В., 

Рогова Н.В., 

Криниця С.О., 

Нагайчук Н.Г , 

Хуторна М.Е., 

Запорожець С.В., 

Костогриз В.Г., 

Третяк Н.М. та ін.  

Цифрова економіка: сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку 

26,5 Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (ДР № 0117U003836) // 

Науково-технічний звіт, Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської 

справи, 2020. 569 с. 

Публікації наукових статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших 

Scopus 

1.  Науковий журнал, 

стаття 

Жежерун Ю. Financial Monitoring in the Bank as a 

Market Instrument in the Conditions of 

Innovative Development and 

Digitalization of Economy: Management 

and Legal Aspects of the Risk-Based 

Approach 

0,95/0

,19  

Vovk V., Zhezherun Yu., Bilovodska O., Babenko V., Biriukova A. (2020) Financial Monitoring in 

the Bank as a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and Digitalization of 

Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach. International Journal of 

Industrial Engineering & Production Research, Vol. 31, No. 4: 559-570. DOI: 

10.22068/ijiepr.31.4.559.  

2.  Науковий журнал, 

стаття 

Жежерун Ю. Innovative Instruments and Legal 

Mechanisms of Bank Capitalization: 

National Features and World Trends 

1/0,25  Vovk V., Zhezherun Yu., Gudz L., Perederii O. (2021) Innovative Instruments and Legal 

Mechanisms of Bank Capitalization: National Features and World Trends. Journal of Optimization in 

Industrial Engineering (JOIE). Vol.14, Issue 1, Winter & Spring, 191-198. DOI: 

10.22094/JOIE.2020.677865.  

Web of Science 

1.  Науковий журнал, 

стаття 

О. Shynkarenko, J. 

Krot, N. Brazilii 

Repairs of own and leased fixed assets: 

organizational and methodological 

aspects of accounting 

1,00 Repairs of own and leased fixed assets: organizational and methodological aspects of accounting / J. 

Krot, N. Brazilii, О. Shynkarenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 

2020. Vol. 3, N 34. P. 116–123. DOI : 10.18371/fcaptp.v3i34.215428. 

2.  Науковий журнал, 

стаття 

N. Pantielieieva, 

N. Rogova, 

L. Kletsenko, 

S. Braichenko, 

S. Dzholos 

Legal, organizational and economic 

aspects of physical rehabilitation and 

reintegration of combat veterans 

1,1 Legal, organizational and economic aspects of physical rehabilitation and reintegration of combat 

veterans / N. Pantielieieva, N. Rogova, L. Kletsenko, S. Braichenko, S. Dzholos // BULLETIN OF 

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN Vol. 4 

(2020). С.242-250. https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.125 

3.  Web of Conferences  

стаття 

Serhii Braichenko, 

Sergii Dzholos, 

Artem Kolisnyk, 

Oksana Koshulko, 

Larysa Varunts 

Legal Support of Non-Cash Settlements 

in Economic Activity 

1,2 Serhii Braichenko, Sergii Dzholos, Artem Kolisnyk, Oksana Koshulko and Larysa Varunts. Legal 

Support of Non-Cash Settlements in Economic Activity 03003 // SHS Web of Conferences. Volume 

100 (2021). IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 

2021) / S. Hushko, V. Solovieva, A. Shaikan, I. Khvostina and S. Semerikov (Eds.). Kryvyi Rih, 

Ukraine, April 12-16, 2021. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110003003. (PRESENTED IN 

WEB OF SCIENCE)  

4.  Web of Conferences  

стаття 

Iryna Prikhno, 

Valentina Kuksa, 

Ivaylo Mihaylov 

The use of information technology in 

financial management 

1,3 Iryna Prikhno, Valentina Kuksa, Ivaylo Mihaylov, The use of information technology in financial 

management // SHS Web of Conferences volume 100, 01007 (2021) ISCSAI 2021 DOI: 

https://doi.org/10.1051/shsconf/202110001007, https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/11/shsconf_iscsai2021_01007.pdf 

http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215428
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№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  
Автор (и) Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані 

5.  Науковий журнал, 

стаття 

Кочума І.Ю. 

Руденко М.В. 

Гаряга Л.О. 

The influence of decisions on increasing 

social standards on monetary policy 

1 Kolodii, S., Rudenko, M., Gariaga, L., Kochuma, I., & Kolodii, S. (2021). The influence of decisions 

on increasing social standards on monetary policy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики, 2(37), 37-46 (англ.) 

6.  Науковий журнал, 

стаття 

Kropyvko M., 

Rudenko М., 

Kravchenko O. 

Estimation of digitalization investment 

projects in agricultural enterprises 

0,7 Kropyvko M., Rudenko М., Kravchenko O. Estimation of digitalization investment projects in 

agricultural enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Том 4, 

№ 35. С. 212-219.  

7.  Науковий журнал, 

стаття 

Жежерун Ю.В., 

Костогриз В.Г. 

Development of the Banking Sector of 

Ukraine in the Space of Formation of 

Destructive Consequences of the 

Influence of the Global Financial and 

Economic Crises: Economic and Legal 

Aspects 

1/0,6 Vovk V. Y., Zhezherun Yu.V., Kostohryz V.G., Maliarova V. О. Development of the Banking Sector 

of Ukraine in the Space of Formation of Destructive Consequences of the Influence of the Global 

Financial and Economic Crises: Economic and Legal Aspects. Bulletin of the National academy of 

sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 2 (378). PP. 70-78. DOI: 10.32014/2019.2518-

1467.42. 

8.  Науковий журнал, 

стаття 

Жежерун Ю. Motivation of the banking sector 

employees in the context of their value 

orientations 

0,68 

/0,17 

Kuzmynchuk N., Kutsenko Т., Terovanesova О., Zhezherun Yu. (2020) MOTIVATION OF THE 

BANKING SECTOR EMPLOYEES IN THE CONTEXT OF THEIR VALUE ORIENTATIONS. 

Financial and credit activity problems of theory and practice. Vol 3, No 34. PP. 63-69. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215410. 

Index Copernicus 

1.  Науковий журнал, 

стаття 

Рогова Н.В. Трансформація політики, інструментів і 

технологій обліку та оподаткування в 

умовах цифрової економіки 

1,21 Рогова Н.В. Трансформація політики, інструментів і технологій обліку та оподаткування в умовах 

цифрової економіки. Фінансовий простір. 2020. № 2 (38). С. 103-116. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209296 

2.  Науковий журнал, 

стаття 

Гончаренко О., 

Шинкаренко О. 

Економічна сутність та класифікація 

фінансових активів 

0,5 Гончаренко О., Шинкаренко О., Троян Я. Економічна сутність та класифікація фінансових активів. 

Фінансовий простір. 2020 №4 (40) 

3.  Науковий журнал, 

стаття 

N. Pantielieieva, N. 

Rogova, S. 

Zaporozhets, N. 

Tretiak 

Transformation in the ecosystem of 

financial intermediaries in the context of 

digitalization 

1,14 Transformation in the ecosystem of financial intermediaries in the context of digitalization / 

N. Pantielieieva, N. Rogova, S. Zaporozhets, N. Tretiak // Scientific bulletin of Polissia.  Vol. 1 (2020) 

Р.49-59. 

4.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Koлісник A.С., 

Потапенко Л.В. 

Правове забезпечення безготівкових 

розрахунків у господарській 

діяльності 

0,65 Koлісник A.С., Пилипишин С.С., Авраменко О.Л., Потапенко Л.В. Правове забезпечення 

безготівкових розрахунків у господарській діяльності // Вісник Університету банківської 

справи. 2020. № 3 (39). С. 123-129. 

5.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Потапенко Л.В. Особливості дистанційного навчання 

іншомовному спілкуванню студентів 

нефілологічних спеціальностей 

0,6 Потапенко Л. В. Особливості дистанційного навчання іншомовному спілкуванню студентів 

нефілологічних спеціальностей / Л. В. Потапенко // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Філологія» . – Одеса, 2021. – Випуск №47. – Т. 2 – 214 с. – 

С. 67-70 

6.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Майстренко С.В. Від’ємні відсоткові ставки як 

інструмент монетарної політики 

0,5 Майстренко О.,С., Майстренко С.В. Від’ємні відсоткові ставки як інструмент монетарної 

політики. Вісник Університету банківської справи. Збірник наукових праць. 2020. № 3(39). 

С.25 – 29. 

7.  Науковий журнал, 

стаття 

Маренич А. Управлінські аспекти запобігання 

мобінгу у трудових колективах 

0,7 Маренич А., Ткаченко Ю. Управлінські аспекти запобігання мобінгу у трудових колективах. 

Фінансовий простір. 2020. № (4(40), с. 179-188. doi: 10.18371/fp.4(40).2020.221738. 

8.  Науковий журнал, 

стаття 

Полях К.В. Основні виклики цифрової економіки 

у фінансовій сфері 

0,3 Полях К.В. Основні виклики цифрової економіки у фінансовій сфері. An integrated approach to 

science modernization: methods, models and multidisciplinarity, Грааль Науки, 19 лютого 2021 

року. Відень, Австрія: AUT. 2021 С. 66-67. https://doi.org/10.36074/grail-of-

science.19.02.2021.009. 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215410.
https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209296
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9.  Науковий журнал, 

стаття 

Полях К.В. The Main Trends and Features of 

Banking Marketing in the Digital 

Economy 

0,7 Poliakh K. The Main Trends and Features of Banking Marketing in the Digital Economy/ S Poliakh, 

A Rudenko & K Poliakh/ International Journal of Advance Study and Research Work . Vol. 4 - Issue 

4 - April- 2021. pp. 07 – 13. 

10.  Науковий журнал, 

стаття 

Руденко М.В. Економічна ефективність заходів з 

цифровізації в сільськогосподарських 

підприємствах 

0,6 Руденко М.В. Економічна ефективність заходів з цифровізації в сільськогосподарських 

підприємствах. Фінансовий простір. 2020. № 2 (38). С. 89–99.  

11.  Науковий журнал, 

стаття 

Руденко М.В. Реалізація цифрових технологій на 

стадіях виробництва 

сільськогосподарської продукції  

0,9 Руденко М.В. Реалізація цифрових технологій на стадіях виробництва сільськогосподарської 

продукції. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 56. С. 121–131.  

12.  Науковий журнал, 

стаття 

Руденко М.В. Економетричний аналіз впливу 

цифровізації економіки на аграрне 

виробництво 

0,9 Руденко М. В. Економетричний аналіз впливу цифровізації економіки на аграрне 

виробництво. Економіка АПК. 2020. № 4. С.66–79. 

13.  Науковий журнал, 

стаття 

Пантєлєєва Н.М. Фінансова безпека в умовах цифрової 

економіки: очікування і реальність 

1,42 Пантєлєєва Н.М. Фінансова безпека в умовах цифрової економіки: очікування і реальність. 

Фінансовий простір. 2020. № 2 (38). С. 22-37. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209289  

14.  Науковий журнал, 

стаття 

Третяк Н.М. Використання кластерного аналізу для 

визначення рівня фінансової стійкості 

підприємств 

0,7 Третяк Н.М., Головко О.Г., Жеваго Д.М. Використання кластерного аналізу для визначення 

рівня фінансової стійкості підприємств. Фінансовий простір. 2020. № 3 (39). С. 8-18. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fp.3(39).2020.215147 

15.  Науковий журнал, 

стаття 

Кочума І.Ю., 

Руденко М.В. 

Determinants of Social Policy in the  

Formation of the Human Developmrnt’s 

Institutional Environment 

0,5 Kochumа I.Y., Rudenko M.V. Determinants of Social Policy in the  Formation of the Human 

Developmrnt’s Institutional Environment: Management  Aspect //I.Y. Kochuma, M.V. Rudenko // 

Фінансовий простір. – 2020.  - № 4. - С. 8-19. 

16.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Гаряга Л. О. Класифікація трансформаційних 

процесів у банківській системі 

0,75 Гаряга Л.О. Класифікація трансформаційних процесів у банківській системі. Вісник 

Університету банківської справи. 2020. № 3 (39). С. 38-45. 

17.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Руденко М.В. Аналіз ефективності реалізації 

проектів цифровізації в 

сільськогосподарських підприємствах 

0,7 Руденко М.В. Аналіз ефективності реалізації проектів цифровізації в сільськогосподарських 

підприємствах. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2021. Вип. 60. С. 52–

59. 

18.  Науковий журнал, 

стаття 

Руденко М.В. Методологічні підходи до оцінювання 

ефективності реалізації інструментів 

цифровізації управління в 

сільськогосподарських підприємствах 

0,7 Руденко М.В. Методологічні підходи до оцінювання ефективності реалізації інструментів 

цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах. Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічні науки. 2021. № 1. С. 132–138.  

19.  Науковий журнал, 

стаття 

Руденко М.В. Аналіз позицій України в глобальних 

індексах цифрової економіки 

0,9 Руденко М.В. Аналіз позицій України в глобальних індексах цифрової економіки. Економіка 

та держава. 2021. № 2. С. 11–18. 

20.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Криниця С.О. Методичні підходи до діагностики 

фінансової безпеки підприємства з 

врахуванням фактору 

конкурентоспроможності 

0,5 Криниця С.О., Тригуб Ю.П. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки 

підприємства з врахуванням фактору конкурентоспроможності. Вісник Університету 

банківської справи. 2020. №3. С. 79-84 

21.  Науковий журнал, 

стаття 

Жежерун Ю.В. Антикризовий менеджмент в банку в 

умовах COVID-19 

0,52./

0,6  

Жежерун Ю.В., Романчук С.О. Антикризовий менеджмент в банку в умовах COVID-19. 

Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 2020, №4 (40), 258-265. 

DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.222659. 

22.  Науковий журнал, 

стаття 

Костогриз В.Г. Сучасні тенденції ринку безготівкових 

платежів під впливом пандемії 

COVID-19: зарубіжний та вітчизняний 

досвід. 

1,0 Костогриз В. Г., Ткаченко А. Ю. Сучасні тенденції ринку безготівкових платежів під впливом 

пандемії COVID-19: зарубіжний та вітчизняний досвід. Фінансовий простір. 2020. №4(40). С. 

193-202. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221744 

Фінансова%20безпека%20в%20умовах%20цифрової%20економіки:%20очікування%20і%20реальність.%20Фінансовий%20простір.%202020.%20№%202%20(38).%20С.%2022
Фінансова%20безпека%20в%20умовах%20цифрової%20економіки:%20очікування%20і%20реальність.%20Фінансовий%20простір.%202020.%20№%202%20(38).%20С.%2022
Фінансова%20безпека%20в%20умовах%20цифрової%20економіки:%20очікування%20і%20реальність.%20Фінансовий%20простір.%202020.%20№%202%20(38).%20С.%2022
Фінансова%20безпека%20в%20умовах%20цифрової%20економіки:%20очікування%20і%20реальність.%20Фінансовий%20простір.%202020.%20№%202%20(38).%20С.%2022
https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209289
https://doi.org/10.18371/fp.3(39).2020.215147
https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.222659.
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23.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Запорожець С. В. Діяльність банків в умовах 

функціонування RegTech 

0,7 Запорожець С. В. Діяльність банків в умовах функціонування RegTech / С. В. Запорожець // 

Вісник Університету банківської справи. – 2020. – № 2(38). – С. 21–26. – Режим доступу: 

http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua  

24.  Науковий журнал, 

стаття 

Пантєлєєва Н.М. Сучасні технології обробки даних і 

знань для реального сектору 

економіки: технологічний, 

економічний та соціальні аспекти 

0,81 Пантєлєєва Н.М., Дідковський Р.М. Сучасні технології обробки даних і знань для реального 

сектору економіки: технологічний, економічний та соціальні аспекти // Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і 

управління. Том 31 (70). Частина 2. N 4, 2020. С. 145-150. 

25.  Науковий журнал, 

стаття 

Пантєлєєва Н.М. Альтернативні валюти як драйвер 

грошового плюралізму 

0,7 Пантєлєєва Н.М., Бондар Ж.Б. Альтернативні валюти як драйвер грошового плюралізму. // 

Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». - 2021. - № 1(41).- C.103-

111. 

26.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Хуторна М.Е., 

Костогриз В.Г. 

Ефективність діяльності банку в 

умовах цифровізації 

0,8 Хуторна М. Е., Костогриз В. Г. Ефективність діяльності банку в умовах цифровізації. Вісник 

Університету банківської справи. 2020. №2(38). C. 27-34.  

27.  Науковий журнал, 

стаття 

Хуторна М.Е., 

Ткаченко Ю.П. 

Цифрова трансформація грошового 

ринку: перспективи чи загрози 

фінансовій стабільності. 

0,7 Хуторна М.Е., Ткаченко Ю.П. Цифрова трансформація грошового ринку: перспективи чи 

загрози фінансовій стабільності. Фінансовий простір. 2020. №4. С. 269-277. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.222737 

28.  Науковий журнал, 

стаття 

Хуторна М.Е. Методологічні засади формування та 

реалізації бізнес-стратегії банку на 

основі ціннісно-орієнтованого підходу 

0,8 Хуторна М.Е., Ткаченко Н.В. Методологічні засади формування та реалізації бізнес-стратегії 

банку на основі ціннісно-орієнтованого підходу. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 

вересень 2020. № 18(46). С. 90–98. 

29.  Науковий журнал, 

стаття 

Хуторна М.Е., 

Ткаченко Н.В. 

Методологія формування 

економічного змісту поняття 

кредитної установи: еволюційний 

екскурс 

1,4 Хуторна М.Е., Ткаченко Н.В. Методологія формування економічного змісту поняття 

кредитної установи: еволюційний екскурс. Соціальна економіка. 2020. №60. С. 137-148. DOI: 

10.26565/2524-2547-2020-60-13 

30.  Науковий журнал, 

стаття 

Третяк Н.М. Вплив імплементації цифрових 

технологій на процес управління 

підприємством 

0,7 Третяк Н.М., Бондар Ж.Б., Вплив імплементації цифрових технологій на процес управління 

підприємством // Фінансовий простір. – 2020. – №4 (40). – с.217-226 – Режим доступу: 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/807/974 DOI: 

https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221769 ( 0,7 д.а) 

31.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Харченко А.М. Кредитний портфель банків України: 

аналіз, фактори, тенденції 

0,63 Харченко А.М. Кредитний портфель банків України: аналіз, фактори, тенденції. Вісник 

Університету банківської справи. 2020. №2 (38). С. 54-61. (Index Copernicus) 

32.  Науковий журнал, 

стаття 

Чепелюк Г. М. Визначення категорії «сталий 

розвиток» у контексті екологічного 

підприємництва 

0,8 Чепелюк Г. М., Гайович В. Ю.Визначення категорії «сталий розвиток» у контексті 

екологічного підприємництва. «Ефективна економіка». 2020. Вип. 7. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=7&y=2020 (Index Copernicus) 

33.  Науковий журнал, 

стаття 

Чепелюк Г.М. Аналіз податкового навантаження 

комерційних банків в Україні 

0,5 Чепелюк Г.М. Аналіз податкового навантаження комерційних банків в Україні. Ефективна 

економіка. Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний університет. 2020. № 12. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8461. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.115. 

34.  Науковий журнал, 

стаття 

Чепелюк Г. М. Інвестиції у контексті їх впливу на 

інвестиційну безпеку країни 

0,5 Чепелюк Г. М., Лозоватий Б.М. Інвестиції у контексті їх впливу на інвестиційну безпеку 

країни. Фінансовий простір. 2020. № 4 (40). С. 282-289. 

35.  Науковий журнал, 

стаття 

Запорожець С. В., 

Костогриз В. Г. 

Особливості функціонування 

платформи Р2Р кредитування в 

Україні 

0,65 Запорожець С. В., Костогриз В. Г. Особливості функціонування платформи Р2Р кредитування 

в Україні. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». 2020. 3 (29). 

100с. С.19-23. 

36.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Засядько АА. Способи спрощення задачі нелінійного 

програмування на основі класифікації 

обмежень 

0,53 Засядько АА. Способи спрощення задачі нелінійного програмування на основі класифікації 

обмежень//Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. Випуск 2(161).-Х.: 2020.-С.59-70. 

http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/
https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221769
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=7&y=2020
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8461
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.115
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37.  Науковий журнал, 

стаття 

Зуєнко М.І. Вплив фізичного виховання та 

навантажень на м’язову систему 

студентської молоді 

0,5 Зуєнко М.І., Грошева О.А. Вплив фізичного виховання та навантажень на м’язову систему 

студентської молоді. Молодий вчений: науковий журнал. 2020. № 6 (82). С. 37-40. 

Інші міжнародні наукометричні бази 

1.  Збірник наукових 

праць, стаття 

Шинкаренко О. М. Бухгалтерський аутсорсинг в Україні, 

аналіз і перспективи розвитку 

1,2 Глигало Н. А., Кулик Ю. М., Шинкаренко О. М. Бухгалтерський аутсорсинг в Україні, аналіз і 

перспективи розвитку. Економіка та підприємництво. 2020. - №45. 182 с. С.110-122. 

2.       
Публікації наукових статей у фахових виданнях України 

1.  - - - - - 

Публікації наукових статей в інших виданнях України 

1.  - - -  - 

Публікація матеріалів конференцій (тези доповіді) 

Міжнародні 

1.  Збірник матеріалів 

конференції 

Пантелеева Н.Н. Цифровые активы как детерминанта 

трансформации финансового рынка 

0,64 Пантелеева Н.Н. Цифровые активы как детерминанта трансформации финансового рынка / 

Н.Н. Пантелеева // Деньги: цифровая перезагрузка: материалы международной научно-

практической конференции (Алматы, 21 декабря 2020) . – Алматы: Каспийский общественный 

университет. С.136-151. 

2.  Збірник матеріалів 

конференції 

Гаряга Л.О. Ризики фінансової безпеки в умовах 

цифровізації економіки 

0,2 Гаряга Л.О. Ризики фінансової безпеки в умовах цифровізації економіки / Л.О. Гаряга // 

Paradigmatic view on the concept of world science:Collectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with 

Proceedingsof the International Scientific andPractical Conference(Vol.1), August21,  2020. – 

Toronto, Canada: European Scientific Platform, 2020. – С. 47-48. DOI: 

https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.18. 

3.  Збірник матеріалів 

конференції 

Полях К.В. Огляд перспектив застосування нових 

методів та інструментів управління в 

епоху цифрової економіки 

0,2 Полях К.В., Курочка С. Огляд перспектив застосування нових методів та інструментів 

управління в епоху цифрової економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «IMPATTO DELL'INNOVAZIONE SULLA SCIENZA: ASPETTI 

FONDAMENTALI E APPLICATI», 26 червня 2020 р. Верона, Італія: ITA. 2020. С. 26-29. DOI: 

https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.09 

4.  Збірник тез 

доповідей 

Потапенко Л. В. Дистанційне навчання: методичні 

особливості 

0,23 Коваленко Т. В., Потапенко Л. В. Дистанційне навчання: методичні особливості. Conference 

Proceedings of the 1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a 

Covid-19 Era. Sheffield, UK, 27-29 January 2021, p.202. (pp. 178-183). https://ispic.ngo-

seb.com/assets/files/1_conf_27_29.01.2021.pdf (Conference Proceedings are indexed by Google 

Scholar) 

5.  Збірник матеріалів 

конференції 

Жежерун Ю.В. Конкуренція між банками та FinTech-

компаніями 

0,16 Жежерун Ю.В. Конкуренція між банками та FinTech-компаніями. Міжнародна науково-

практична конференція «Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного 

розвитку прикордонного регіону», м. Чернівці – м. Сучава, Ватра-Дорней (Румунія), 11-13 

листопада 2020 року. 

6.  Збірник матеріалів 

конференції 

Запорожець С. В. Трансформація фінансового 

посередництва на умовах формування 

екосистеми 

0,14 Запорожець С. В. Трансформація фінансового посередництва на умовах формування 

екосистеми / Теорія та практика управління ринковою економікою : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 28 серпня 2020 р. – Одеса : Східноєвропейський центр 

наукових досліджень, 2020. 69 с. – С. 41-42. 

https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.18
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.18
https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.09
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7.  Збірник матеріалів 

конференції 

Гаряга Л.О. Менеджмент енергоефективності 

підприємства 

0,1 Гаряга Л.О. Менеджмент енергоефективності підприємства. Перспективи ефективних 

управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали VI міжнародної науково-практичної 

конференції, 17-18 вересня 2020 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2020. – 

С. 77-78. 

8.  Збірник матеріалів 

конференції 

Харченко А.М. Особливості реалізації електронної 

торгівлі сільськогосподарською 

продукцією 

0,17 Харченко А.М., Мамалига Н.В. Особливості реалізації електронної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми 

та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-

річчю Університету, 22 Жовтня 2020 р. – Полтава: Національний університет імені Юрія 

Кондратюка, 2020. С. 192-193. 

9.  Збірник матеріалів 

конференції 

Хуторна М.Е. Ціннісно-орієнтований підхід до 

формування бізнес-стратегіі банку 

0,2 Хуторна М.Е. Ціннісно-орієнтований підхід до формування бізнес-стратегіі банку. Матеріали 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету 

«Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи» (м. Полтава, 22 

жовтня 2020 р.). Полтава : Національний університет «Полтавська політехнікаімені Юрія 

Кондратюка», 2019. – С. 126-128. 

10.  Збірник матеріалів 

конференції 

Запорожець С. В. Напрями вдосконалення контролінгу в 

банку 

0,23 Запорожець С. В. Напрями вдосконалення контролінгу в банку. Розвиток фінансового ринку в 

Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020 р. – Полтава: Національний 

університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 259 с. – С. 134–136. 

11.  Збірник матеріалів 

конференції 

Криниця С. Сучасні тренди розвитку FinTech та їх 

взаємодії з традиційними фінансовими 

посередниками 

0,2 Криниця С. Сучасні тренди розвитку FinTech та їх взаємодії з традиційними фінансовими 

посередниками. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: зб. 

матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції», 22.10.2020. Полтава: 

Національний університет «Полтавська політехніка», 2020. C. 28-31. 

12.  Збірник матеріалів 

конференції 

Гаряга Л.О. Трансформація бізнес-моделей на 

фінансових ринках 

0,1 Гаряга Л.О. Трансформація бізнес-моделей на фінансових ринках. Розвиток фінансового 

ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 

22 жовтня 2020 р. – Полтава: Національний університет імені Юрія Крондратюка, 2020. – С. 

26-28. 

13.  Збірник матеріалів 

конференції 

Пантєлєєва Н.М.   FINTECH і фінансова безпека в 

умовах пандемії 

0,25 Пантєлєєва Н.М.  FINTECH і фінансова безпека в умовах пандемії. Розвиток фінансового 

ринку  в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали  ІІ  Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020 р. – Полтава: 

ПолтНТУ, 2020. – С. 21-24. 

14.  Збірник матеріалів 

конференції 

Третяк Н.М. Формування системи менеджменту з 

використанням концепції «Ощадливе 

виробництво» 

0,15 Третяк Н.М. Формування системи менеджменту з використанням концепції «Ощадливе 

виробництво». Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, 

регіонів та суб  єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (5листопада 2020 року). — Одеса: 

Одеський національний політехнічний університет, 2020. —324с . – С.89-91. 

15.  Збірник матеріалів 

конференції 

Харченко А.М. Фактори впливу на формування 

доходів банку в умовах кризових явищ 

0,17 Харченко А.М. Фактори впливу на формування доходів банку в умовах кризових явищ. 

Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб´єктів 

господарювання в умовах трансформації публічного управління: Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (5 листопада 2020 року). — Одеса: Одеський національний 

політехнічний університет, 2020. С. 91-93. 

16.  Збірник матеріалів 

конференції 

Лук’янець О.В. Економічна сутність поняття 

заробітної плати та функції, що вона 

виконує 

0,12 Лук’янець О.В., Тупицька А.В. Економічна сутність поняття заробітної плати та функції, що 

вона виконує. Аналіз тенденцій розвитку економіки, обліку, фінансів та права : збірник тез 

доповідей міжнародної науково-практичної конференції / ЦФЕНД. Полтава, 10 листопада 

2020. 148 с. С. 59-62 
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17.  Збірник матеріалів 

конференції 

Лук’янець О.В. Визнання, оцінка та класифікація 

доходів: теоретичний аспект 

0,12 Лук’янець О.В., Панівнік І.А. Визнання, оцінка та класифікація доходів: теоретичний 

аспект. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права : збірник 

тез доповідей міжн. наук.-прак. конф. (Полтава, 14 лист. 2020 р.): у 10 ч. 

Полтава, ЦФЕНД. 2020. Ч. 5. 63 с. С. 13-14.   

18.  Збірник матеріалів 

конференції 

Брайченко С.М. Теоретико-правові особливості 

класифікації кримінальних 

правопорушень проти власності 

0,2 Брайченко С.М., Грошева О.А., Добролежа І.О. Теоретико-правові особливості класифікації 

кримінальних правопорушень проти власності. Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. 

(м. Черкаси,  19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 

254-257 

19.  Збірник матеріалів 

конференції 

Колісник А. Захист прав інтелектуальної власності. 0,2 Колісник А., Лисак М. Захист прав інтелектуальної власності. Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIV Міжнародної науково-

практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету 

банківської справи, 2020. С. 265-268 

20.  Збірник матеріалів 

конференції 

Колісник А. Правові аспекти криптовалюти в 

Україні 

0,18 Колісник А., Білоус І., Могила І. Правові аспекти криптовалюти в Україні. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIV 

Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) Черкаси: 

ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 257-259 

21.  Збірник матеріалів 

конференції 

Колісник А. Правове становище 

військовополонених під час збройних 

конфліктів 

0,13 Колісник А., Братко Я., Заєленчець О. Правове становище військовополонених під час 

збройних конфліктів. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків: Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 

листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 264-265 

22.  Збірник матеріалів 

конференції 

Фоменко В. Проблеми права інтелектуальної 

власності у цифровій сфері 

0,16 Фоменко В., Зінченко Ю., Маліцький Д. Проблеми права інтелектуальної власності у 

цифровій сфері. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: 

матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 19 листопада 2020 

р.). Черкаси, ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 261-263 

23.  Збірник матеріалів 

конференції 

Фоменко В. Сучасні тенденції розвитку 

кіберзлочинності, її види та наслідки 

0,17 Фоменко В., Вдовіченко Р.В., Кравець І.П. Сучасні тенденції розвитку кіберзлочинності, її 

види та наслідки. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: 

матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 19 листопада 2020 

р.). Черкаси, ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 259-261 

24.  Збірник матеріалів 

конференції 

Потапенко Л. Enterprise Logistic Inventory 

Management: Modern Challenges and 

Tasks 

0,13 Потапенко Л., Наталич І. Enterprise Logistic Inventory Management: Modern Challenges and 

Tasks. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали 

XIV міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) 

Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 198-201 

25.  Збірник матеріалів 

конференції 

Потапенко Л. Lockdown як передумова виникнення 

англійських неологізмів 

0,14 Потапенко Л., Ткаченко Ю., Кабенгеле Г. Lockdown як передумова виникнення англійських 

неологізмів. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: 

матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 

р.) Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2020.С. 274-276 

26.  Збірник матеріалів 

конференції 

Потапенко Л. Особливості розвитку англійської 

мови в епоху глобалізації 

0,13 Потапенко Л., Діляєва Є., Головченко В. Особливості розвитку англійської мови в епоху 

глобалізації. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: 

матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 

р.) Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 270-272 
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27.  Збірник матеріалів 

конференції 

Потапенко Л. Дистанційне навчання – невід’ємна 

частина сучасної освіти 

0,13 Потапенко Л., Парахоня Н. Дистанційне навчання – невід’ємна частина сучасної освіти. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XIV 

міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) Черкаси: 

ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 272-274 

28.  Збірник матеріалів 

конференції 

Потапенко Л. Електронні гроші: їх сутність та 

особливості бухгалтерського обліку 

0,13 Потапенко Л., Надточій С. Електронні гроші: їх сутність та особливості бухгалтерського 

обліку. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали 

XIV міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) 

Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 225-227 

29.  Збірник матеріалів 

конференції 

Рогова Н.В. Сучасні аспекти оновлення стандартів 

бухгалтерського обліку 

0,23 Рогова Н.В. Сучасні аспекти оновлення стандартів бухгалтерського обліку. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 227-229 

30.  Збірник матеріалів 

конференції 

Рогова Н.В. Шляхи вдосконалення обліку 

дебіторської заборгованості  

підприємства 

0,24 Рогова Н.В., Сула О.Ю. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості  

підприємства. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 229-231 

31.  Збірник матеріалів 

конференції 

Лук’янець О.В. Етапи економічного аналізу доходів 

підприємства 

0,12 Лук’янець О.В., Панівник І.А. Етапи економічного аналізу доходів підприємства. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. (ДВНЗ «Університет банківської справи», 

Черкаський інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 р). С. 217-220 

32.  Збірник матеріалів 

конференції 

Лук’янець О.В. Теоретико-методичні аспекти 

внутрішньогосподарського контролю 

заробітної плати 

0,12 Лук’янець О.В., Тупицька А.В. Теоретико-методичні аспекти внутрішньогосподарського 

контролю заробітної плати. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків: матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції. (ДВНЗ 

«Університет банківської справи», Черкаський інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 р). С. 

220-223. 

33.  Збірник матеріалів 

конференції 

Гедз М.Й. Особливості відображення запасів у 

фінансовій звітності за національними 

та міжнародними стандартами 

0,12 Гедз М.Й., Ткаченко Ю. П. Особливості відображення запасів у фінансовій звітності за 

національними та міжнародними стандартами. Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 

(ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський інститут», м. Черкаси, 19 листопада 

2020 р). С. 206-208 

34.  Збірник матеріалів 

конференції 

Гедз М.Й. Особливості аудиту операцій банку за 

безготівковими розрахунками 

0,12 Гедз М.Й., Пічкур І.В. Особливості аудиту операцій банку за безготівковими розрахунками.  

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник тез 

доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси, 19 листопада 2020 р. 

С. 204-206 

35.  Збірник матеріалів 

конференції 

Шинкаренко О.М. Особливості нарахування амортизації 

основних засобів 

0,12 Шинкаренко О.М., Яйкун Р.А. Особливості нарахування амортизації основних засобів.  

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали ХIV 

Міжнародної науково-практичної конференції. (ДВНЗ «Університет банківської справи», 

Черкаський інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 р). С. 235-238 

36.  Збірник матеріалів 

конференції 

Шинкаренко О.М. Сучасна методика формування 

фінансової звітності страхової 

компанії, її аналіз та аудит 

0,12 Шинкаренко О.М., Гладкова А.А. Сучасна методика формування фінансової звітності 

страхової компанії, її аналіз та аудит.  Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків: матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції. (ДВНЗ 

«Університет банківської справи», Черкаський інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 р). С. 

231-233 
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37.  Збірник матеріалів 

конференції 

Шинкаренко О.М. Особливості застосування РРО для 

фізичних-осіб підприємців 

0,12 Шинкаренко О.М., Ткаченко Д.В., Поліщук І.В. Особливості застосування РРО для фізичних-

осіб підприємців. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: 

матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції. (ДВНЗ «Університет 

банківської справи», Черкаський інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 р). С. 233-235. 

38.  Збірник матеріалів 

конференції 

Жежерун Ю.В. Цифрові технології у банківській 

сфері в умовах пандемії COVID–19 

0,14 Жежерун Ю.В. Цифрові технології у банківській сфері в умовах пандемії COVID–19. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 58-61 

39.  Збірник матеріалів 

конференції 

Кочума І.Ю. Кадровий потенціал та комунікативна 

політика банку в умовах 

посткризового відновлення 

0,14 Кочума І.Ю., Діденко В.С., Чорний Н.Я. Кадровий потенціал та комунікативна політика банку 

в умовах посткризового відновлення. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 

листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 177-180 

40.  Збірник матеріалів 

конференції 

Харченко А.М. Напрями удосконалення управління 

кредитним портфелем банку в умовах 

COVID–19 

0,14 Харченко А.М., Шабанова О.В. Напрями удосконалення управління кредитним портфелем 

банку в умовах COVID–19. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 

листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 92-95 

41.  Збірник матеріалів 

конференції 

Запорожець С.В. Адаптація інноваційних банківських 

продуктів 

0,14 Запорожець С.В., Павлик Н.В. Адаптація інноваційних банківських продуктів. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С.86-89 

42.  Збірник матеріалів 

конференції 

Пантєлєєва Н.М. Фінансові інновації банківських 

систем світу у відповідь на виклики 

пандемії 

0,14 Пантєлєєва Н.М. Фінансові інновації банківських систем світу у відповідь на виклики 

пандемії. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020.С. 74-77 

43.  Збірник матеріалів 

конференції 

Криниця С.О. Цифрові платформи в діяльності 

банківських установ 

0,14 Криниця С.О., Нечипоренко В.О. Цифрові платформи в діяльності банківських установ. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 98-98 

44.  Збірник матеріалів 

конференції 

Хуторна М.Е. Трансформація фінансової аналітики 

банку під впливом застосування 

технології BIG DATA 

0,14 Хуторна М.Е., Волкович Л.В. Трансформація фінансової аналітики банку під впливом 

застосування технології BIG DATA. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 

листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 98-100 

45.  Збірник матеріалів 

конференції 

Хуторна М.Е., 

Костогриз В.Г. 

Проблематика впливу цифровізації на 

ефективність банківської діяльності 

0,14 Хуторна М.Е., Костогриз В.Г. Проблематика впливу цифровізації на ефективність банківської 

діяльності. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 77-80 

46.  Збірник матеріалів 

конференції 

Хуторна М.Е. Використання технології BIG DATA в 

продажах банківських продуктів 

0,14 Хуторна М.Е., Культенко В.О. Використання технології BIG DATA в продажах банківських 

продуктів. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 122-125 

47.  Збірник матеріалів 

конференції 

Чепелюк Г.М. Фінансова стабільність банку: 

теоретичні аспекти 

0,14 Чепелюк Г.М., Постригань А.С., Швець Н.В. Фінансова стабільність банку: теоретичні 

аспекти. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 68-71 
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48.  Збірник матеріалів 

конференції 

Нагайчук Н.Г. Інклюзія страхових послуг під час 

Lockdown 

0,14 Нагайчук Н.Г. Інклюзія страхових послуг під час Lockdown. Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської 

справи, 2020. С. 145-149 

49.  Збірник матеріалів 

конференції 

Гаряга Л.О. Оцінка конкурентоспроможності 

мікрофінансових організацій на 

фінансовому ринку 

0,14 Гаряга Л.О., Головко М.О. Оцінка конкурентоспроможності мікрофінансових організацій на 

фінансовому ринку. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопад 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 107-110 

50.  Збірник матеріалів 

конференції 

Костогриз В.Г. Проблематика використання 

електронних платіжних засобів в 

контексті стимулювання обсягів 

безготівкових платежів 

0,14 Костогриз В.Г., Ткаченко А.Ю. Проблематика використання електронних платіжних засобів в 

контексті стимулювання обсягів безготівкових платежів. Розвиток банківських систем світу в 

умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 

116-119 

51.  Збірник матеріалів 

конференції 

Нагайчук Н.Г. Підходи до формування інноваційного 

потенціалу банку в умовах цифрової 

економіки 

0,14 Нагайчук Н.Г., Пелипай А.Ю. Підходи до формування інноваційного потенціалу банку в 

умовах цифрової економіки. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 

листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 89-92 

52.  Збірник матеріалів 

конференції 

Хуторна М.Е. Концепція фінансової стабільності у 

парадигмі сталого розвитку: новий 

тренд чи повернення до витоків 

0,14 Хуторна М.Е. Концепція фінансової стабільності у парадигмі сталого розвитку: новий тренд 

чи повернення до витоків. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 

листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 32-35 

53.  Збірник матеріалів 

конференції 

Чепелюк Г.М. Роль Startup–компаній у розвитку 

інноваційного підприємництва 

0,14 Чепелюк Г.М., Атамась К.Я. Роль Startup–компаній у розвитку інноваційного підприємництва. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С.189-192 

54.  Збірник матеріалів 

конференції 

Чепелюк Г.М. Сучасні тенденції цифрової 

трансформації агропромислового 

комплексу України 

0,14 Чепелюк Г.М., Душейко П.А. Сучасні тенденції цифрової трансформації агропромислового 

комплексу України. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 41-44 

55.  Збірник матеріалів 

конференції 

Чепелюк Г.М. Міжбанківські кредити як джерело 

формування ресурсів банку 

0,14 Чепелюк Г.М., Ткаченко А.Ю. Міжбанківські кредити як джерело формування ресурсів банку. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 132-135 

56.  Збірник матеріалів 

конференції 

Запорожець С.В. Сучасні передумови поширення 

практики функціонування RegTech в 

Україні 

0,14 Запорожець С.В. Сучасні передумови поширення практики функціонування RegTech в 

Україні. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 83-86 

57.  Збірник матеріалів 

конференції 

Запорожець С.В. Вдосконалення підходів до 

формування стратегії та бізнес–моделі 

банку 

0,14 Запорожець С.В., Лизогуб Ю.М. Вдосконалення підходів до формування стратегії та бізнес–

моделі банку. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 149-152 



 

 

 

32 

№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  
Автор (и) Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані 

58.  Збірник матеріалів 

конференції 

Нагайчук Н.Г. Адаптація страхових компаній в 

умовах IoT 

0,14 Нагайчук Н.Г., Савченко С.О. Адаптація страхових компаній в умовах IoT. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 154-157 

59.  Збірник матеріалів 

конференції 

Третяк Н.М. Цифрові технології в управлінні 

активами підприємства 

0,14 Третяк Н.М. Цифрові технології в управлінні активами підприємства. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської 

справи, 2020. С. 162-165 

60.  Збірник матеріалів 

конференції 

Кочума І.Ю. Інформаційні технології підтримки 

прийняття управлінських рішень в 

умовах цифровізації 

0,14 Кочума І.Ю., Курченко А.В. Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських 

рішень в умовах цифровізації. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 

листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 180-183 

61.  Збірник матеріалів 

конференції 

Криниця С.О. Цифрові трансформації бізнес–

процесів на підприємствах 

0,14 Криниця С.О., Культенко І.В. Цифрові трансформації бізнес–процесів на підприємствах. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 183-186 

62.  Збірник матеріалів 

конференції 

Кукса В.М. Cвітовий досвід управління та 

мотивації персоналу 

0,14 Кукса В.М. Cвітовий досвід управління та мотивації персоналу. Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської 

справи, 2020.  С. 192-195 

63.  Збірник матеріалів 

конференції 

Полях К.В. Методи оцінки ефективності 

управління економічною діяльністю 

підприємства 

0,14 Полях К.В., Бондар Д.О. Методи оцінки ефективності управління економічною діяльністю 

підприємства: Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 

2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020.  С. 192-195 

64.  Збірник матеріалів 

конференції 

Руденко М.В. Імплементація цифрових інструментів 

в управлінні витратами підприємства: 

проблеми та перспективи 

0,14 Руденко М.В., Климко М.Р. Імплементація цифрових інструментів в управлінні витратами 

підприємства: проблеми та перспективи. Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. 19 листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 

201-203 

65.  Збірник матеріалів 

конференції 

Гончаренко О.О. Особливості обліку біологічних 

активів 

0,14 Гончаренко О.О., Владов П.І. Особливості обліку біологічних активів. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської 

справи, 2020. С. 208-211 

66.  Збірник матеріалів 

конференції 

Пантєлєєва Н.М. Автоматизація організації 

тренувального процесу в спортивних 

школах 

0,14 Пантєлєєва Н.М., Діденко В.А. Автоматизація організації тренувального процесу в 

спортивних школах. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 239-242 

67.  Збірник матеріалів 

конференції 

Пантєлєєва Н.М. Технології інженерії програмного 

забезпечення для віртуалізації 

експозиційної діяльності 

0,14 Пантєлєєва Н.М., Капелюшний С.Є. Технології інженерії програмного забезпечення для 

віртуалізації експозиційної діяльності. Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 

242-245 
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68.  Збірник матеріалів 

конференції 

Пантєлєєва Н.М. Актуальні питання розробки 

програмного забезпечення 

автоматизації служби кур’єрської 

доставки 

0,14 Пантєлєєва Н.М., Третяк С. Актуальні питання розробки програмного забезпечення 

автоматизації служби кур’єрської доставки. Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 

245-248 

69.  Збірник матеріалів 

конференції 

Пантєлєєва Н.М. Цифрові технології моніторингу 

екології довкілля 

0,14 Пантєлєєва Н.М., Шульга З.П. Цифрові технології моніторингу екології довкілля. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 248-251 

70.  Збірник матеріалів 

конференції 

Кочума І.Ю. Актуальні методи підбору персоналу 

для підприємств 

0,14 Кочума І.Ю., Кузьменко А.В. Актуальні методи підбору персоналу для підприємств. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 268-270 

71.  Збірник матеріалів 

конференції 

Шинкаренко О.М. Методичне забезпечення обліку 

криптовалют в Україні. 

0,12 Шинкаренко О.М., Рак Ю.В. Методичне забезпечення обліку криптовалют в Україні. Облік, 

аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: Матеріали VІ 

Міжнародної науково-практичної конференція. - 10 грудня 2020 р. Київ: ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

72.  Збірник тез 

доповідей 

Гедз М.Й. Організація системи управлінського 

контролю на підприємстві 

0,12 Гедз М.Й. Організація системи управлінського контролю на підприємстві. Стан та тенденції 

розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 8-10. 

73.  Збірник тез 

доповідей 

Лук’янець О.В. Особливості аналізу фінансових 

результатів підприємства 

0,12 Лук’янець О.В. Особливості аналізу фінансових результатів підприємства / О.В. Лук’янець, 

А.С. Павлова. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 

р.). Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. 472 с. С. 397- 400. 

74.  Збірник тез 

доповідей 

Шинкаренко О.М. Сутність товарних запасів і 

особливості їх класифікації 

0,12 Шинкаренко О.М., Динда К.В. Сутність товарних запасів і особливості їх класифікації // 

Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Київ : 

Національний центр «Мала академія наук України», 2020. 472 с. С. 428- 429. 

75.  Збірник тез 

доповідей 

Лук’янець О.В. Облік і аналіз доходів і витрат 

підприємства 

0,12 Лук’янець О.В., Фернебок Є.О. Облік і аналіз доходів і витрат підприємства // Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Київ : Національний центр 

«Мала академія наук України», 2020. 472 с. С. 400-403 

76.  Збірник тез 

доповідей 

Шинкаренко О.М. Аудит операцій з грошовими коштами 0,12 Шинкаренко О.М., Шепель Л.В. Аудит операцій з грошовими коштами // Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Київ : Національний центр 

«Мала академія наук України», 2020. 472 с. С. 430- 432. 

77.  Збірник тез 

доповідей 

Брайченко С.М. Обставини, що виключають 

кримінальну протиправність діяння. 

Теоретичні проблеми сучасного 

застосування. 

0,16 Брайченко С.М., Грошева О.А, Добролежа І.О. Обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. Теоретичні проблеми сучасного застосування. Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-

практичної конференції (м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна 

академія НАУ, 2021. 
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78.  Збірник тез 

доповідей 

Колісник А.С. Характеристика судового контролю у 

праві ЄС. 

0,15 Колісник А.С., Келеман С.І. Характеристика судового контролю у праві ЄС. Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-

практичної конференції (м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна 

академія НАУ, 2021. 

79.  Збірник тез 

доповідей 

Авраменко О.Л. Держава та права людини в умова 

конфліктів. 

0,19 Авраменко О.Л., Єрмоленко Ю.А. Держава та права людини в умова конфліктів. Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-

практичної конференції (м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна 

академія НАУ, 2021. 

80.  Збірник тез 

доповідей 

Авраменко О.Л. Розмежування поняття «катування» та 

«нелюдське покарання». 

0,18 Авраменко О.Л., Рімаві Д.С. Розмежування поняття «катування» та «нелюдське покарання». 

Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). 

Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2021. 

81.  Збірник тез 

доповідей 

Авраменко О.Л. Обмеження та захист прав людини в 

умовах конфліктів. 

0,21 Авраменко О.Л., Мішенко О.О. Обмеження та захист прав людини в умовах конфліктів. 

Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). 

Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2021. 

82.  Збірник тез 

доповідей 

Фоменко В.М. Соціальне забезпечення суддів. 0,18 Фоменко В.М., Нещадим Д.В. Соціальне забезпечення суддів. Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна академія 

НАУ, 2021. 

83.  Збірник тез 

доповідей 

Гаряга Л.О. Трансформація сегментації 

фінансових ринків в умовах 

цифровізації економіки 

0,08 Гаряга Л.О. Трансформація сегментації фінансових ринків в умовах цифровізації економіки // 

Сучасні проблеми глобалізаційних процесів в світовій економіці: матеріали XIII Міжнародної 

наук.-практ. конф., 18 березня 2021 р. Київ: Національний авіаційний університет, 2021. С. 

184-186. 

84.  Збірник тез 

доповідей 

Гаряга Л.О. Трансформація регулювання 

діяльності небанківських фінансових 

установ 

0,15 Гаряга Л.О. Трансформація регулювання діяльності небанківських фінансових установ // 

Актуальні аспекти розвитку науки і освіти: матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. НПП 

та молодих науковців, 13-14 квітня 2021 р. Одеса: Одеський державний аграрний університет, 

2021. С. 385-387. 

85.  Збірник тез 

доповідей 

Руденко М.В. Моніторинг рейтингових індексів 

цифровізації 

0,1 Руденко М. В. Моніторинг рейтингових індексів цифровізації. Modern problems of globalization 

processes in the world economy: abstracts of XIII international scientific and practical conference. 18 

march 2021. Kiev: National Aviation University, 2021, С. 23-26. 

86.  Збірник тез 

доповідей 

Костогриз В. Г., 

Жежерун Ю.В. 

Сучасні аспекти використання чат-

ботів у фінансовій сфері. 

0,15 Костогриз В., Жежерун Ю. Сучасні аспекти використання чат-ботів у фінансовій сфері. 

Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення 

та інновації : матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Одеса, 

15-16 квітня 2021 р. Одеса, 2021. 

87.  Збірник тез 

доповідей 

Третяк Н.М. Інвестування як інструмент розвитку 

аграрного сектора економіки 

0,15 Третяк Н.М., Шпара Ю.С. Інвестування як інструмент розвитку аграрного сектора економіки 

//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем». 26 травня 2021 р. – 

Харків ННІ «Каразінський банківський інститут». ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021р. 

88.  Збірник тез 

доповідей 

Запорожець С. В. Впровадження цифрової валюти 

центрального банку в Україні 

0,17 Запорожець С. В. Впровадження цифрової валюти центрального банку в Україні. Сучасний 

стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем : 

матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26 травня 2021 р. Харків 

: ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021.  
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89.  Збірник тез 

доповідей 

Хуторна М. Е., 

Запорожець С. В. 

До питання перспектив впровадження 

цифрової валюти центрального банку 

в Україні 

0,2 Хуторна М., Запорожець С. До питання перспектив впровадження цифрової валюти 

центрального банку в Україні. Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні 

питання розвитку, досягнення та інновації : матеріали VI міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, м. Одеса, 15-16 квітня 2021 р. Одеса, 2021. 

90.  Збірник тез 

доповідей 

Чепелюк Г.М. Вплив грошово-кредитної політики на 

фінансову безпеку держави 

0,19 Чепелюк Г.М. Вплив грошово-кредитної політики на фінансову безпеку держави. Актуальні 

питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: збірник матеріалів ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2021 р.). Ужгород: 

УжНУ, 2021. 116 с. С. 74-77. 

91.  Збірник тез 

доповідей 

Чепелюк А.Н. Механизм проектного 

финансирования в реализации 

основных принципов 

государственной экологической 

политики Украины 

0,2 Чепелюк А.Н., Гайович В.Ю. Механизм проектного финансирования в реализации основных 

принципов государственной экологической политики Украины: Материалы Международной 

научно-практичной конференции «Институциональное развитие взаимоотношений 

финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики», 11-12  июня 2021  года.  

Самарканд, Узбекистан 

92.  Збірник тез 

доповідей 

Пантєлєєва Н.М. 

Рогова Н.В. 

Вплив пандемії COVID-19 на 

діяльність малого і середнього бізнесу 

0,57 Пантєлєєва Н.М., Рогова Н.В. Вплив пандемії COVID-19 на діяльність малого і середнього 

бізнесу: Материалы Международной научно-практичной конференции «Институциональное 

развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики», 

11-12  июня 2021  года.  Самарканд, Узбекистан 

93.  Збірник тез 

доповідей 

Rudenko Mykola Problem aspects of implementation of 

knowledge management systems in 

higher education institutions in Ukraine 

0,2 Rudenko Mykola, Kryvoruchko Vladyslav Problem aspects of implementation of knowledge 

management systems in higher education institutions in Ukraine: Материалы Международной 

научно-практичной конференции «Институциональное развитие взаимоотношений 

финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики», 11-12  июня 2021  года.  

Самарканд, Узбекистан 

94.  Збірник тез 

доповідей 

Zhezherun Yu. V. 

Kostohryz V. H. 

Digital transformation of the economy: 

best practices of eu countries for Ukraine 

0,2 Zhezherun Yu. V., Kostohryz V. H. Digital transformation of the economy: best practices of eu 

countries for Ukraine: Материалы Международной научно-практичной конференции 

«Институциональное развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальным 

сектором экономики», 11-12  июня 2021  года.  Самарканд, Узбекистан 

Всеукраїнські 

1.  Збірник матеріалів 

конференції 

Рогова Н.В. Новітні технологій в обліку та 

оподаткуванні 

0,22 Рогова Н.В. Новітні технологій в обліку та оподаткуванні. Розвиток бухгалтерського обліку та 

оподаткування в Україні: теорія, практика і професійна етика : Всеукраїнська науково-

практична конференція 5-6 жовтня 2020 р. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби, 

2020. 

2.  Збірник матеріалів 

конференції 

Хуторна М.Е. Фінансова стабільність фінансового 

сектору тазабезпечення сталого 

розвитку: методологічні детермінанти 

0,2 Хуторна М.Е. Фінансова стабільність фінансового сектору тазабезпечення сталого розвитку: 

методологічні детермінанти. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики 

глобалізації та регіональні аспекти» (м. Ужгород, 18 листопада 2020 р.). Ужгород : 

Ужгородський національний університет, 2020. С. 29-31. 

3.  Збірник матеріалів 

конференції 

Чепелюк Г.М. Фінансово-кредитний механізм 

екологічно безпечного 

підприємництва: практичний аспект 

0,14 Чепелюк Г.М. Фінансово-кредитний механізм екологічно безпечного підприємництва: 

практичний аспект. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Ужгород, 18 листопада 2020 р.). Ужгород: УжНУ, 2020. С. 101-

102. 
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4.  Збірник матеріалів 

конференції 

Пантєлєєва Н.М.   Цифрова фінансова інтеграція та її 

сучасні тренди 

0,15 Пантєлєєва Н.М.  Цифрова фінансова інтеграція та її сучасні тренди. Трансформація 

національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні 

аспекти: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 листопада 2020. – 

Ужгород: Ужгородський національний університет, 2020. 

5.  Збірник матеріалів 

конференції 

Брайченко С.М. Теоретико-правові аспекти визначення 

обставин, що виключають 

кримінальну протиправність діяння у 

кримінальному праві України. 

0,16 Брайченко С.М., Грошева О.А., Добролежа І.О. Теоретико-правові аспекти визначення 

обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння у кримінальному праві 

України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення 

правової держави: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. 

Черкаси, 21 травня 2021 р.). ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. 

6.  Збірник матеріалів 

конференції 

Фоменко В.М. Актуальність проблеми зайнятості 

осіб з інвалідністю в Україні. 

0,27 Фоменко В.М., Беседа Г.Р. Актуальність проблеми зайнятості осіб з інвалідністю в Україні. 

Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової 

держави: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 21 

травня 2021 р.). ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. 

7.  Збірник матеріалів 

конференції 

Майстренко С.В. Правові аспекти діяльності 

центральних банків щодо реалізації 

монетарної політики шляхом 

упровадження від’ємних відсоткових 

ставок. 

0,27 Майстренко С.В., Майстренко О.С. Правові аспекти діяльності центральних банків щодо 

реалізації монетарної політики шляхом упровадження від’ємних відсоткових ставок. 

Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової 

держави: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 21 

травня 2021 р.). ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. 

8.  Збірник матеріалів 

конференції 

Колісник А.С. Криптовалюта та її правове 

регулювання. 

0,19 Колісник А.С., Вдовіченко Р.В., Кравець І.П. Криптовалюта та її правове регулювання. 

Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової 

держави: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 21 

травня 2021 р.). ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. 

9.  Збірник тез 

доповідей 

Брайченко С. М Економіко-соціальні та організаційно-

правові аспекти фізичної реабілітації 

учасників АТО/ООС 

0,16 Брайченко С. М., Джолос С. В.Економіко-соціальні та організаційно-правові аспекти фізичної 

реабілітації учасників АТО/ООС. Організаційно-управлінське та економіко-правове 

забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали 

VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 19 берез. 2021 р. Черкаси: видавець Третяков О. М., 

2021. С. 231-235 

10.  Збірник тез 

доповідей 

Майстренко С. В., 

Фоменко В. М. 

Особливості професійного 

спілкування як ключового аспекту 

управлінської діяльності 

0,16 Майстренко С. В., Фоменко В. М. Особливості професійного спілкування як ключового 

аспекту управлінської діяльності. Організаційно-управлінське та економіко-правове 

забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали 

VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 19 берез. 2021 р. Черкаси: видавець Третяков О. М., 

2021. С. 161-164 

11.  Збірник тез 

доповідей 

Пантєлєєва Н.М. Фінансово-економічна безпека 

цифрової трансформація фінансових 

відносин 

0,1 Пантєлєєва Н.М. Фінансово-економічна безпека цифрової трансформація фінансових 

відносин. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 

2021 р. – Полтава: НУПП, 2021. – 135 с. С. 101-103 

12.  Збірник тез 

доповідей 

Криниця С.О. Конкурентоспроможність як фактор 

фінансової безпеки підприємства 

0,2 Криниця С.О., Тригуб Ю.П. Конкурентоспроможність як фактор фінансової безпеки 

підприємства. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 грудня 

2020 р. – 21 січня 2021 р. – Полтава: НУПП, 2021. – 135 с. С. 65-67 
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№ 
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1.  Науковий журнал Чепелюк Г.М. Кредитно-інвестиційна політика держави у 

контексті фінансової та економічної безпеки: 

прикладний аспект 

0,7 Чепелюк Г.М. Кредитно-інвестиційна політика держави у контексті фінансової 

та економічної безпеки: прикладний аспект. Економіка та держава. 2021. № 6. 

2.  Збірник наукових праць Хуторна М.Е. Світовий досвід регулювання цифрових валют 0,6 Хуторна М.Е., Ткаченко Ю.П. Світовий досвід регулювання цифрових валют. 

Вісник Університету банківської справи. 2021. №1.  



VII. Рецензування та опонування наукових робіт 
 

№ 

з/п 

П.І.Б. рецензента 

(опонента) 
Автор роботи, назва роботи, спеціальність, спеціалізована рада, заклад (установа) та дата виконання 

Опонування дисертацій 

1. 1 
Засядько А.А.  Кисельов В. Б. «Інформаційна технологія моделювання процесів зносостійкості слабкострумових електричних контактних пар ковзання», подана на здобуття 

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – «інформаційні технології", захист дисертації відбувся «05» травня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Д.73.052.04 у Черкаському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України 

2.  
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Кочума І.Ю. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» Алексанян А.Г. 

«РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ » (20.04.2021 р.). 

2. 
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» Березинець А. В. «Інституційні 

засади соціальної політики України в умовах європейської інтеграції» (10.03.2021 р.). 

3. 
Хуторна М.Е. дисертаційна робота Вовченко Оксани Сергіївни, подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і 

кредит на тему "Фінансова стабільність банків в умовах динамічного макроекономічного середовища", 28.01.2021 

4 
дисертаційна робота Лемішко Олени Олександрівни, подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і 

кредит на тему "Фінансова політика відтворення капіталу в аграрному секторі економіки України", 16.12.2020 

5 
дисертаційна робота Стаднійчука Романа Васильовича, подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування на тему "Державне регулювання в системі фінансового оздоровлення банків в Україні", 31.03.2021 

6. 
Пантєлєєва Н.М. Дорофеєва Дмитра Анатолійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 20 жовтня 2020 

р. Тема дисертації «Розвиток фінансових інновацій у небанківському фінансовому секторі України» 

7. 
Зайонца Антона Валерійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 10 лютого 2021 р. 

Тема дисертації «Забезпечення конкурентоспроможності банків на основі впровадження банківських інновацій»  



VIII. Науково-дослідна робота студентів 

Участь у конкурсах науково-пошукових робіт 
 

№ з/п Назва Конкурсу Дата та місце проведення П.І. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді 

Відзнаки, зайняте 

місце 

1.  Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт учнівської та 

студентської молоді «Surf’s Up: 

Digital economy for youth / Лови 

хвилю: цифрова економіка для 

молоді» 

грудень 2020 р. 

Черкаський навчально-

науковий інститут 

Університету банківської 

справи 

1. Вдовіченко Р.В. Колісник А.С. Право інтелектуальної власност Диплом ІІ ступеня 

2. Синільник А.Ю. Фоменко В.М. Кримінологічна характеристика економічної 

злочинності 

Диплом ІІІ ступеня 

2.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Банківська 

справа») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

3. Ткаченко А.Ю. Костогриз В.Г. Розвиток системи безготівкових 

розрахунків в умовах пандемії COVID-19 

Диплом І 

ступеня 

3.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р.  («Страхування») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

4. Кабенгеле Г.Т. 

5. Лимар Н.О. 

Нагайчук Н.Г. Цифровізація страхового бізнесу: виклики 

та перспективи 

Диплом І 

ступеня 

4.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Фінанси і 

кредит») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

6. Ткаченко Ю.П. Хуторна М.Е.  Феномен цифрових валют як драйвер 

еволюційної трансформації грошової системи: 

прагматичний аспект 

Диплом І 

ступеня 

5.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Управління 

персоналом і економіка праці ») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

7. Ткаченко Ю.П. Маренич А.І. Управлінські аспекти аналізу та профілактики 

мобінгу як негативного соціально-

психологічного явища на підприємствах 

України 

Диплом І 

ступеня 

6.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Облік і 

оподаткування») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

8. Ткаченко Д.В. Гончаренко О.О. Особливості обліку фінансових результатів 

діяльності підприємств України 

Диплом І 

ступеня 

7.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Менеджмент 

інноваційної та інвестиційної 

діяльності») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

9. Бондар Ж.Б. Третяк Н.М. Цифрові платформи в управлінні 

інвестиційним процесом підприємства 

Диплом І 

ступеня 

8.  І тур Всеукраїнського конкурсу січень 2021 р. 10. Шульга З.П. Пантєлєєва Н.М. WEB-застосунок для моніторингу екології Диплом І 
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студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Інженерія 

програмного забезпечення ») 

Університет банківської 

справи» 

довкілля ступеня 

9.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Фінансова 

безпека») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

11. Лозоватий Б. М. Чепелюк Г.М. Вплив інвестицій на фінансову безпеку 

України 

Диплом ІІІ 

ступеня 

12. Тригуб Ю.П. Криниця С.О. Конкурентоспроможність як фактор 

фінансової безпеки підприємства 

Диплом І 

ступеня 

10.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Антикризовий 

менеджмент») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

13. Романчук С.О. Жежерун Ю.В. Антикризовий менеджмент в банку в 

умовах COVID-19 

Диплом І 

ступеня 

11.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Право») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

14. Кравець І.П. Авраменко О.Л. Правовий статус захисника у 

кримінальному провадженні 

Диплом І 

ступеня 

12.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Цивільне та 

сімейне право») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

15. Мирошник М.В. Колісник А.С. Правові засади усиновлення дітей в Україні Диплом І 

ступеня 

13.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. (« Теорія та історія 

держави і права ») 

січень 2021 р. 

Університет банківської 

справи» 

16. Бондаренко Д.Р. Майстренко С.В. Монархія як форма правління Диплом І 

ступеня 

14.  ІІ тур  Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Фінанси і 

кредит») 

6-7 квітня 2021 р. 

Західноукраїнський 

національний університет 

17. Ткаченко Ю.П. Хуторна М.Е.  Феномен цифрових валют як драйвер 

еволюційної трансформації грошової 

системи: прагматичний аспект 

Диплом ІІ 

ступеня 

15.  ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Банківська 

справа») 

9 квітня 2021 р. 

Навчально-науковий інститут 

«Каразінський банківський 

інститут» 

18. Ткаченко А.Ю. Костогриз В.Г. Розвиток системи безготівкових 

розрахунків в умовах пандемії COVID-19 

Диплом ІІІ 

ступеня 

16.  ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. (« Інженерія 

програмного забезпечення ») 

14-15 квітня 2021 

Тернопільський національний 

технічний університет 

19. Шульга З.П. Пантєлєєва Н.М. WEB-застосунок для моніторингу екології 

довкілля 

Диплом ІІІ 

ступеня 
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Участь у наукових конференціях, семінарах, форумах тощо 
 

№ з/п Назва заходу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді Відзнаки, зайняте місце 

М і ж н а р о д н і  конференції 

1.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Модернізація 

вітчизняної правової системи в 

умовах світової інтеграції»  

27-28 травня 2020 р. 

Кропивницький,  

Національний центр «Мала 

академія наук України» 

1. Динда К.В. Шинкаренко О.М. Сутність товарних запасів і особливості їх 

класифікац 

 

2. Шепель Л.В. Аудит операцій з грошовими коштами  

3. Павлова А.С. Лук’янець О.В. Особливості аналізу фінансових результатів 

підприємства 

 

17.  ІІ тур  Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Антикризовий 

менеджмент») 

16 квітня 2021 р. 

Донецький національний 

університет економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-

Барановського 

20. Романчук С.О. Жежерун Ю.В. Антикризовий менеджмент в банку в 

умовах COVID-19 

Диплом ІІІ 

ступеня 

18.  ІІ тур  Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Менеджмент 

інноваційної та інвестиційної 

діяльності») 

20 квітня 2021 р., Київський 

національний університет 

технологій та дизайну, м. Київ 

21. Бондар Ж.Б. Третяк Н.М. Цифрові платформи в управлінні 

інвестиційним процесом підприємства 

Диплом ІІІ 

ступеня 

19.  ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Страхування») 

20 квітня 2021 р. 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

22. Кабенгеле Г.Т. 

23. Лимар Н.О. 

Нагайчук Н.Г. Цифровізація страхового бізнесу: виклики 

та перспективи 

Диплом ІІ 

ступеня 

20.  ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р. («Фінансова 

безпека ») 

24 квітня 2021 р. 

Університет банківської 

справи Черкаси 

24. Лозоватий Б. М. Чепелюк Г.М. Вплив інвестицій на фінансову безпеку 

України 

Грамота за 

прагнення до 

наукового 

пошуку у 

висвітленні 

актуальних 

проблем 

фінансової 

безпеки 

25. Тригуб Ю.П. Криниця С.О. Конкурентоспроможність як фактор 

фінансової безпеки підприємства 

Диплом І 

ступеня 

21.  VIII Міжнародний конкурс 

студентських наукових робіт 

«Кредитно-банківська система: 

історія, сучасність і перспективи 

розвитку» 

3 червня 2021 р. 

Київський національний 

економічний університет 

ім. В. Гетьмана 

26. Бондар Ж. Пантєлєєва Н.М. Альтернативні валюти як драйвер 

грошового плюралізму в умовах посилення 

глобальних викликів 

Диплом ІІ 

ступеня 
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№ з/п Назва заходу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді Відзнаки, зайняте місце 

4. Фернебок Є.О. Облік і аналіз доходів і витрат підприємства  

a.  Міжнародна науково-практична 

конференція «IMPATTO 

DELL'INNOVAZIONE SULLA 

SCIENZA: ASPETTI 

FONDAMENTALI E APPLICATI» 

26 червня 2020 р. Верона, 

Італія  Piattaforma scientifica 

europe 

5. Курочка С. Полях К.В. Огляд перспектив застосування нових 

методів та інструментів управління в епоху 

цифрової економіки 

 

2.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Стратегічні 

пріоритети розвитку економіки, 

фінансів, обліку і права»  

07 жовтня 2020 р.  

Полтава, Центр фінансово-

економічних наукових 

досліджень  

6. Григораш І. Гончаренко О.О. Особливості коригування податку на прибуток 

у зв’язку зі змінами Податкового кодексу 

України 

 

3.  ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 

присвяченої 90-річчю 

Університету «Розвиток 

фінансового ринку в Україні: 

загрози, проблеми та 

перспективи»  

22 жовтня 2020 р.  

Полтава, Національний 

університет імені Юрія 

Кондратюка 

7. Мамалига Н.В. Харченко А.М. Особливості реалізації електронної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією.  

 

4.  Міжнародна наукова 

конференція «Науковий процес 

та наукові підходи: методика та 

реалізація досліджень» 

23 жовтня 2020 р. 

Одеса, Міжнародний центр 

наукових досліджень 

8. Кузьменко А. В. Потапенко Л.В. Вплив розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій на виникнення неологізмів в 

англійській мові 

 

5.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

економіки, фінансів, обліку та 

права»  

10 листопада 2020 р.  

Полтава, Центр фінансово-

економічних наукових 

досліджень  

9. Панівнік І.А. Лук’янець О.В. Визнання, оцінка та класифікація доходів: 

теоретичний аспект 

 

6.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Аналіз тенденцій 

розвитку економіки, обліку, 

фінансів та права»  

14 листопада 2020 р.  

Полтава, Центр фінансово-

економічних наукових 

досліджень  

10. Тупицька А.В. Лук’янець О.В. Економічна сутність поняття заробітної плати 

та функції, що вона виконує 

 

7.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Стратегічні 

пріоритети розвитку економіки, 

фінансів, обліку і права»  

16 листопада 2020 р.  

Полтава, Центр фінансово-

економічних наукових 

досліджень  

11. Григораш І. Гончаренко О.О. Особливості бухгалтерського обліку доходів 

готелів 

 

8.  ХIV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

19 листопада 2020 р.  

Черкаси,  Університет 

банківської справи, 

Черкаський інститут 

12. Владов П. Гончаренко О.О. Особливості обліку біологічних активів  

13. Пічкур І.В. Гедз М.Й. Особливості обліку, аналізу і аудиту операцій 

за безготівковими розрахунками банку 

 

14. Ткаченко Ю.П. Особливості відображення запасів у фінансовій 

звітності за національними та міжнародними 

стандартами 
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№ з/п Назва заходу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді Відзнаки, зайняте місце 

15. Яйкун Р.А. Шинкаренко О.М. Особливості нарахування амортизації 

основних засобів 

 

16. Ткаченко Д.В. 
17. Поліщук І.В. 

Особливості застосування РРО для фізичних-

осіб підприємців 

 

18. Гладкова А.А. Сучасна методика формування фінансової 

звітності страхової компанії, її аналіз та аудит 

 

19. Панівнік І.А. Лук’янець О.В. Етапи економічного аналізу доходів 

підприємства 

 

20. Тупицька А.В. Теоретико-методичні аспекти 

внутрішньогосподарського контролю 

заробітної плати 

 

21. Сула О.Ю. Рогова Н.В. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської 

заборгованості підприємства 

 

22. Грошева О.А. 

23. Добролежа І.О 

Брайченко С.М. Теоретико-правові особливості класифікації 

кримінальних правопорушень проти власності 

 

24. Лисак М. Колісник А. Захист прав інтелектуальної власності. 

Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків 

 

25. Білоус І. 

26. Могила І. 

Правові аспекти криптовалюти в Україні  

27. Братко Я. 

28. Заєленчець О. 

Правове становище військовополонених під 

час збройних конфліктів 

 

29. Зінченко Ю. 

30. Маліцький Д. 

Фоменко В. Проблеми права інтелектуальної власності у 

цифровій сфері 

 

31. Вдовіченко Р.В. 

32. Кравець І.П. 

Сучасні тенденції розвитку кіберзлочинності, її 

види та наслідки 

 

33. Наталич І. Потапенко Л. Enterprise Logistic Inventory Management: 

Modern Challenges and Tasks 

 

34. Діденко В.С. 

35. Чорний Н.Я. 

Кочума І.Ю. Кадровий потенціал та комунікативна політика 

банку в умовах посткризового відновлення 

 

36. Кузьменко А.В. Актуальні методи підбору персоналу для 

підприємств 

 

37. Курченко А.В. Інформаційні технології підтримки 

прийняття управлінських рішень в умовах 

цифровізації 

 

38. Павлик Н.В. Запорожець С.В. Адаптація інноваційних банківських продуктів.   

39. Лизогуб Ю.М. Вдосконалення підходів до формування 

стратегії та бізнес–моделі банку 

 

40. Нечипоренко В.О. Криниця С.О. Цифрові платформи в діяльності банківських 

установ 
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№ з/п Назва заходу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді Відзнаки, зайняте місце 

41. Культенко І.В. Цифрові трансформації бізнес–процесів на 

підприємствах 

 

42. Волкович Л.В. Хуторна М.Е. Трансформація фінансової аналітики банку під 

впливом застосування технології BIG DATA 

 

43. Культенко В.О. Використання технології BIG DATA в 

продажах банківських продуктів 

 

44. Постригань А.С. 

45.  Швець Н.В. 

Чепелюк Г.М. Фінансова стабільність банку: теоретичні 

аспекти 

 

46. Душейко П.А. Сучасні тенденції цифрової трансформації 

агропромислового комплексу України 

 

47. Ткаченко А.Ю. Міжбанківські кредити як джерело 

формування ресурсів банку 

 

48. Атамась К.Я. Роль Startup–компаній у розвитку 

інноваційного підприємництва 

 

49. Головко М.О. Гаряга Л.О. Оцінка конкурентоспроможності 

мікрофінансових організацій на фінансовому 

ринку 

 

50. Ткаченко А.Ю. Костогриз В.Г. Проблематика використання електронних 

платіжних засобів в контексті стимулювання 

обсягів безготівкових платежів 

 

51. Пелипай А.Ю. Нагайчук Н.Г. Підходи до формування інноваційного 

потенціалу банку в умовах цифрової економіки 

 

52. Савченко С.О. Адаптація страхових компаній в умовах IoT  

53. Шабаш Є.В. Особливості використання технології Big Data 

в управлінні фінансовими ризиками страхової 

компанії 

 

54. Климко М.Р. Руденко М.В. Імплементація цифрових інструментів в 

управлінні витратами підприємства: проблеми 

та перспективи 

 

55. Діденко В.А. Пантєлєєва Н.М. Автоматизація організації тренувального 

процесу в спортивних школах 

 

56. Капелюшний С.Є. Технології інженерії програмного забезпечення 

для віртуалізації експозиційної діяльності. 

 

57. Третяк С. Актуальні питання розробки програмного 

забезпечення автоматизації служби кур’єрської 

доставки 

 

58. Шульга З.П. Цифрові технології моніторингу екології 

довкілля. 

 

59. Бондар Д.О. Полях К.В. Методи оцінки ефективності управління 

економічною діяльністю підприємства 

 

9.  Міжнародна студентська 

наукова конференція  

27 листопада 2020 р.  

Запоріжжя, Молодіжна 

60. Романчук С.О. 
61.  Богдан С.В. 

Потапенко Л.В. Лідерство в бізнесі  
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№ з/п Назва заходу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді Відзнаки, зайняте місце 

«Теоретичне та практичне 

застосування результатів 

сучасної науки» 

наукова ліга 62. Душейко П.А. - Методичні підходи до оцінки ефективності 

впровадження цифрових технологій в АПК 

 

63. Бондар Д.О. - Сучасні тенденції функціонування біржового 

ринку АПК в Україні 

 

64. Гирман І.О. - Сучасні методи управління логістичними 

бізнес-процесами на підприємствах 

 

65. Головко М.В. - Підходи до забезпечення конкуренто-

спроможності мікрофінансових організацій в 

умовах цифровізації 

 

10.  Міжнародна наукова 

конференція 

«Міждисциплінарні наукові 

дослідження: особливості та 

тенденції» 

4 грудня 2020 р.  

Чернігів, Міжнародний 

центр наукових досліджень 

66. Васенко К. О. Гаряга Л.О. Вплив цифрових технологій на фінансовий 

ринок  

 

11.  VІ Міжнародна науково-

практична конференція «Облік, 

аналіз, аудит та оподаткування: 

сучасна парадигма в умовах 

сталого розвитку»  

10 грудня 2020 р.  

Київ, ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана» 

67. Ю.В.Рак Шинкаренко О.М. Методичне забезпечення обліку криптовалют в 

Україні 

 

12.  Міжнародна студентська 

наукова конференція «Сучасний 

стан та перспективи розвитку 

науки» 

18 грудня 2020 р. 

Ужгород, Молодіжна 

наукова ліга 

68. Довгань Л. В. Гаряга Л.О. Проблеми банківського кредитування в Україні  

13.  II Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Інтеграція освіти, 

науки та бізнесу в сучасному 

середовищі: зимові диспути» 

4-5 лютого 2021 р. 

Дніпро, Міжнародний 

електронний науково-

практичний журнал 

«WayScience» 

69. Кабенгеле Г.Т. Нагайчук Н.Г. Дослідження стану цифровізації страхування 

життя та загального страхування в Україні та 

світі 

 

70. Лимарь Н.О. Цифровий маркетинг у формування портрету 

споживача страхових послуг 

 

14.  Міжнародна студентська 

наукова конференція 

«Цифровізація науки та сучасні 

тренди її розвитку» 

26 березня 2021 р. 

Дніпро, Молодіжна наукова 

ліга 

71. Маруха О.Ю. Руденко М.В. Проблеми мотивації персоналу в умовах 

цифровізації 

 

15.  Міжнародна студентська 

наукова конференція 

«Міждисцилінарні наукові 

дослідження та перспективи їх 

розвитку» 

7 травня 2021 р., 

Київ, Молодіжна наукова 

ліга 

72. Моцна А.А. Руденко М.В. Особливості управління витратами аграрного 

підприємства в сучасних умовах 

 

73. Смірнова В.С. Руденко М.В. Стратегія диверсифікації діяльності 

підприємства в умовах зовнішніх викликів 

 

16.  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах 

світової інтеграції» 

19-20 травня 2021 р. 

Кропивницький, Льотна 

академія Національного 

авіаційного університету 

74. Парахоня Н.А. Лук’янець О.В. Організація обліково-аналітичного 

забезпечення управління запасами 

підприємства 

 

75. Грошева О.А. 

76. Добролежа І.О. 
Брайченко С.М. Обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. Теоретичні проблеми 

сучасного застосування 
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№ з/п Назва заходу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді Відзнаки, зайняте місце 

77. Келеман С.І. Колісник А.С. Характеристика судового контролю у праві 

ЄС. 

 

78. Нещадим Д.В. Фоменко В.М. Соціальне забезпечення суддів.  

79. Єрмоленко Ю.А. Авраменко О.Л. Розмежування поняття «катування» та 

«нелюдське покарання» 

 

80. Рімаві Д.С. Обмеження та захист прав людини в умовах 

конфліктів. 

 

81. Мішенко О.О. Держава та права людини в умова конфліктів.  

17.  I Міжнародна студентська 

наукова конференція 

«Пріоритетні напрямки та 

вектори розвитку світової 

науки» 

21 травня 2021 р.  

Миколаїв, Молодіжна 

наукова ліга 

82. Божко О.А. Полях К.В. Впровадження інновацій на підприємстві для 

забезпечення його конкурентоспроможності 

 

83. Лісовський В.В. Система управління зовнішньо економічною 

діяльністю 

 

84. Бондар Д.О. Методи оцінки ефективності управління 

економічною діяльністю підприємства 

 

85. Панченко А.К. Руденко М.В. Інноваційні цифрові методи в управлінні 

персоналом 

 

18.  Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку бізнесу, 

фінансово-кредитних та 

облікових систем» 

26 травня 2021 р. 

Харків ННІ «Каразінський 

банківський інститут». 

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

86. Шпара Ю.С. Третяк Н.М. Інвестування як інструмент розвитку аграрного 

сектора економіки 

 

В с е у к р а ї н с ь к і  конференції 

1.  IV Всеукраїнська студентська 

науково-практична інтернет-

конференції «Переспективи 

розвитку управлінських систему 

соціальній та економічній  

сферах України: теорія і 

практика» 

24 листопада 2020 р.  

Київ, Київський 

університет імени Бориса 

Грінченка 

1. Курочка С.О. Третяк Н.М. Методичні підходи щодо оцінки ефективності 

використання цифрових технологій в 

управлінні підприємством  

 

2. Кузьменко А.В. Цифрові технології в процесі управління 

діяльністю підприємства 

 

3. Довгань Л. В. Запорожець С. В. Необанкінг на вітчизняному ринку банківських 

послуг 

 

4. Ткаченко А. Ю. Сучасні заходи відновлення ринку іпотечного 

кредитування в Україні  

 

2.  VI Всеукраїнська науково-

практичнаІнтернет-конференція 

з міжнародною участю 

«Економічна безпека: держава, 

регіон, підприємство» 

21 грудня 2020 р. – 21 січня 

2021 р.  

Полтава, Національний 

університет «Полтавська 

політехника імені Юрія 

Кондратюка» 

5. Тригуб Ю.П. Криниця С.О. Конкурентоспроможність як фактор фінансової 

безпеки підприємства 

 

3.  І Всеукраїнська студентська 

науково-практичної конференція 

«Активізація перспективного 

23 квітня 2021 р. 

 Ужгород: ДВНЗ 

«Ужгородський 

6. Бондар Ж. Чепелюк Г.М. Роль та юридичний статус Базельського 

комітету з банківського нагляду у сфері 

розвитку міжнародних фінансових відносин 
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№ з/п Назва заходу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді Відзнаки, зайняте місце 

розвитку економіки України та її 

регіонів» 

національний університет» 7. Поковба В. Напрями удосконалення банківського 

регулювання та нагляду в Україні 

 

4.  XX Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та аспірантів 

«Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних 

і глобалізаційних процесів» 

28 квітня 2021 р .  

Черкаси, Університет 

банківської справи, 

Черкаський інститут 

8. Поліщук І.В. Лук’янець О.В. Особливості обліково-аналітичного 

забезпечення виробництва 

сільськогосподарської продукції 

 

9. Наталич І. Основні засоби і основні фонди: порівняльний 

аспект 

 

10. Мигаль Д. Гончаренко О.О. Проблемні аспекти організації обліку 

розрахунків з оплати праці в медичних 

установах 

 

11. Ткаченко Д. Дземішкевич І.О. Проблеми обліку готової продукції та шляхи її 

удосконалення 

 

12. Грошева О.А., 
13. Добролежа І.О. 

Брайченко С.М. Теоретичне обґрунтування тлумачення 

обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння 

 

14. Вдовіченко Р.В. 
15.  Кравець І.П. 

Колісник А.С. Правовий статус криптовалюти в Україні  

16. Беседа Г.Р. Фоменко В.М. Актуальність проблеми працевлаштування осіб 

з інвалідністю в Україні 

 

17. Нещадим Д.В. Пенсійне забезпечення суддів  

18. Кобилянська Є.Є. 
19. Павлюченко Ю.О. 

Майстренко С.В. Традиційна духовність ісламу та економічна 

діяльність  

 

20. Долиненко Д.О. Полях К.В. Мотивація праці персоналу в страхових 

компаніях 

 

21. Терещенко Д. Кукса В.М. Інновації в маркетингу під час пандемії корона 

вірусу 

 

22. Бершадська Ю. Управління економіко-екологічним іміджем 

регіону та підприємств 

 

23. Мазур А. Взаємодія маркетингу і бізнесу в умовах 

пандемії 

 

24. Орловська В. Сучасні тенденції розвитку інтернет-

маркетингу в світі 

 

25. Радько Н. Особливості асортиментної політики АТ КБ 

«Приватбанк» 

 

26. Будник І. Кочума І.Ю. Прямі іноземні інвестиції в Україну: проблеми 

та перспективи 

 

27. Лавренюк Т.  Гаряга Л.О. Напрями оцінки ефективності збутової 

діяльності підприємства 

 

28. Яблонська А. Хуторна М.Е. До питання формування ресурсної політики 

банку 
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№ з/п Назва заходу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді Відзнаки, зайняте місце 

29. Ткаченко Ю. Світовий досвід регулювання цифрових валют  

30. Романчук С. Цифрові технології в управлінні фінансами 

підприємства: можливості та загрози 

використання 

 

31. Бондар Ж. Пантєлєєва Н.М. Передумови поширення альтернативних форм 

грошей та виклики для традиційної грошової 

системи 

 

32. Шульга З. Розробка web-застосунку моніторингу екології 

довкілля 

 

33. Павелко О. Деякі проблемні аспекти безпеки баз даних  

34. Іванюк О. Прикладні аспекти поширення хмарних 

сховищ даних 

 

35. Бондаренко Д. Можливості штучного інтелекту та машинного 

навчання для захисту даних 

 

36. Сидоренко А.С. Чепелюк Г.М. Кредитна політика банків в сучасних умовах  

37. Лозоватий Б.М. Інвестиційна безпека України.  

38. Тупіцька Л.В. Іпотечне кредитування в Україні: сучасні 

проблеми та фактори розвитку 

 

39. Кабенгеле Г.Т. Нагайчук Н.Г. Цифровізація страхового бізнесу: виклики та 

перспективи 

 

40. Діляєва Є. Запорожець С.В. Управління кредитним ризиком банку  

41. Петровський О. Механізм управління фінансовою стійкістю 

банку 

 

42. Бородін О. Реформування конкурентних переваг банку в 

умовах цифровізації економіки 

 

43. Головченко В. Кредитне забезпечення споживчих потреб 

населення. 

 

44. Поковба В. Харченко А.М. Вплив COVID-19 на діяльність суб'єктів 

господарювання різних галузей народного 

господарства України 

 

45. Кравченко Н. Управління ліквідністю банківських установ у 

період викликів спричинених COVID-19 

 

46. Кузьменко А. Третяк Н.М. Механізм управління грошовими потоками 

суб’єктів господарювання  

 

47. Здор А. Формування та управління ресурсною базою 

банку в умовах економічної нестабільності 

 

48. Романчук С. Жежерун Ю.В. Антикризовий менеджмент в банку в умовах 

COVID-19 

 

49. Богдан С. Управління депозитними зобов'язаннями банку  

50. Сивоконь В. Організація антикризового менеджменту в 

банку 

 

51. Ткаченко А. Костогриз В.Г. Напрямки розвитку безготівкових розрахунків 

у відповідь на виклики пандемії COVID-19 
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№ з/п Назва заходу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді Відзнаки, зайняте місце 

52. Костогриз В. Проблематика банківського іпотечного 

кредитування 

 

53. Берегой А. Проблематика управління прибутковістю 

банку 

 

54. Бондаренко О. Криниця С.О. Грошово-кредитна безпека яку складова 

фінансової безпеки України 

 

55. Тригуб Ю. Методичні підходи до діагностики фінансової 

безпеки підприємства з врахуванням фактору 

конкурентоспроможності 

 

5.  Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Вдосконалення фінансово-

кредитного механізму 

забезпечення інноваційного 

розвитку аграрного сектору 

економіки та сільських 

територій»  

20 травня 2021 р.  

Дубляни, Львівський 

національний аграрний 

університет 

56. Чернега В.М. Лук’янець О.В. Особливості облікового відображення витрат 

підприємства 

 

57. Кошолап А.Р. Методичні аспекти відображення в обліку 

необоротних активів 

 

6.  Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми 

формування громадянського 

суспільства та становлення 

правової держави» 

21 травня 2021 р.  

Черкаси, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького  

58. Грошева О.А. 
59. Добролежа І.О. 

Брайченко С.М. Теоретико-правові аспекти визначення 

обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння у кримінальному праві 

України. 

 

60. Беседа Г.Р. Фоменко В.М. Актуальність проблеми зайнятості осіб з 

інвалідністю в Україні. 

 

61. Вдовіченко Р.В. 
62. Кравець І.П. 

Колісник А.С. Криптовалюта та її правове регулювання  

І н ш е (семінари, форуми, круглі столи) 

1.  VI заочна науково-практична 

конференція «Інтеграція науки 

та практики як механізм 

ефективного розвитку 

суспільства» 

26-27 лютого 2021 р. 

Львів, Науково-

інформаційний видавничий 

центр «Інститут 

Стратегічних Досліджень» 

1. Грошева О.А. Зуєнко М.І. Вплив бігових вправ на серцево-судинну 

систему 

 

2. Добролежа І.О. Вплив фізичних вправ на стан здоров’я людини  

 

Наукові публікації студентів 

№ з/п Автор 
Вид 

роботи 
Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані (у разі публікації) 

1.  Бондар Ж.   стаття Використання цифрових технологій 

в управлінні фінансуванням 

інвестиційної діяльності. 

0,51 Третяк Н.М., Бондар Ж.  Використання цифрових технологій в управлінні фінансуванням інвестиційної 

діяльності. Фінансовий простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 
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№ з/п Автор 
Вид 

роботи 
Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані (у разі публікації) 

2.  Ткаченко Ю.П. стаття Цифрова трансформація грошового 

ринку: перспективи чи загрози 

фінансовій стабільності. 

0,7 Хуторна М.Е., Ткаченко Ю.П. Цифрова трансформація грошового ринку: перспективи чи загрози фінансовій 

стабільності. Фінансовий простір. 2020. №4. С. 269-277. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.222737 

3.  Бондар Ж.Б. стаття Альтернативні валюти як драйвер 

грошового плюралізму 

0,7 Пантєлєєва Н.М., Бондар Ж.Б. Альтернативні валюти як драйвер грошового плюралізму. // Міжнародний 

науково-практичний журнал «Фінансовий простір». - 2021. - № 1(41).- C.103-111. 

4.  Ткаченко Ю.П. стаття Управлінські аспекти запобігання 

мобінгу у трудових колективах 

0,63 Маренич А.І., Ткаченко Ю.П. Управлінські аспекти запобігання мобінгу у трудових колективах. Фінансовий 

простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 

5.  Лозоватий Б.М. стаття Інвестиції у контексті їх впливу на 

інвестиційну безпеку країни 

0,5 Чепелюк Г.М., Лозоватий Б.М. Інвестиції у контексті їх впливу на інвестиційну безпеку країни Фінансовий 

простір. 2020 №4 (40)  С. 282-289 (Index Copernicus) 

6.  Ткаченко А. стаття Сучасні тенденції ринку 

безготівкових платежів під 

впливом пандемії COVID-19: 

зарубіжний та вітчизняний досвід. 

0,5 Костогриз В. Г., Ткаченко А. Ю. Сучасні тенденції ринку безготівкових платежів під впливом пандемії 

COVID-19: зарубіжний та вітчизняний досвід. Фінансовий простір. 2020. №4(40). С. 193-202. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221744 (Index Copernicus) 

7.  Романчук С.О. стаття Антикризовий менеджмент в банку 

в умовах COVID-19 

0,52./0

,6  

Жежерун Ю.В., Романчук С.О. Антикризовий менеджмент в банку в умовах COVID-19. Міжнародний 

науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 2020, №4 (40), 258-265. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.222659. (Index Copernicus) 

8.  Троян Я. стаття Економічна сутність та класифікація 

фінансових активів 

0,5 Гончаренко О., Шинкаренко О., Троян Я. Економічна сутність та класифікація фінансових активів/ Фінансовий 

простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 

9.  Тригуб Ю.П. стаття Методичні підходи до діагностики 

фінансової безпеки підприємства з 

врахуванням фактору 

конкурентоспроможності 

0,5 Криниця С.О., Тригуб Ю.П. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки підприємства з 

врахуванням фактору конкурентоспроможності. Вісник Університету банківської справи. 2020. №3. С. 79-84 

(Index Copernicus) 

10.  Грошева О.А. стаття Вплив фізичного виховання та 

навантажень на м’язову систему 

студентської молоді 

0,5 Зуєнко М.І., Грошева О.А. Вплив фізичного виховання та навантажень на м’язову систему студентської 

молоді. Молодий вчений: науковий журнал. 2020. № 6 (82). С. 37-40. (Index Copernicus) 

11.  Григораш І. тези Особливості коригування податку 

на прибуток у зв’язку зі змінами 

Податкового кодексу України 

0,12 Григораш І. Особливості коригування податку на прибуток у зв’язку зі змінами Податкового кодексу 

України // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції (ЦФЕНД, Полтава, 7 жовтня 2020 р.): Ч. 2. С. 32-33 

12.  Мамалига Н.В. тези Особливості реалізації електронної 

торгівлі сільськогосподарською 

продукцією 

0,17 Харченко А.М., Мамалига Н.В. Особливості реалізації електронної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 Жовтня 2020 р. – 

Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. С. 192-193.  

13.  Кузьменко А. В. тези Вплив розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій на 

виникнення неологізмів в 

англійській мові 

0,12 Кузьменко А. В. Вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на виникнення неологізмів в 

англійській мові. Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація досліджень: матеріали 

міжнародної наукової конференції (Т. 2), – 23 жовтня, 2020 рік, м. Одеса, – МЦНД, 2020. – 139 с. – С.79-81.  

14.  Тупицька А.В. тези Економічна сутність поняття 

заробітної плати та функції, що 

вона виконує 

0,12  Лук’янець О.В., Тупицька А.В. Економічна сутність поняття заробітної плати та функції, що вона виконує. 

Аналіз тенденцій розвитку економіки, обліку, фінансів та права : збірник тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції / ЦФЕНД. Полтава, 10 листопада 2020. 148 с. С. 59-62 

15.  Панівнік І.А. тези Визнання, оцінка та класифікація 

доходів: теоретичний аспект 

0,12  Лук’янець О.В., Панівнік І.А. Визнання, оцінка та класифікація доходів: теоретичний аспект. Сучасний стан 

та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права : збірник тез доповідей міжн. наук.-прак. конф. 

(Полтава, 14 лист. 2020 р.): у 10 ч. Полтава, ЦФЕНД. 2020. Ч. 5. 63 с. С. 13-14.   

https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221744
https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.222659.
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№ з/п Автор 
Вид 

роботи 
Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані (у разі публікації) 

16.  Григораш І. тези Особливості бухгалтерського 

обліку доходів готелів 

0,12  Григораш І. Особливості бухгалтерського обліку доходів готелів. // Стратегічні пріоритети розвитку 

економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

(ЦФЕНД, Полтава, 16 листопада 2020 р.): Ч. 1. 75 с. С. 17-18 

17.  Сула О.Ю. тези Шляхи вдосконалення обліку 

дебіторської заборгованості  

підприємства 

0,24  Рогова Н.В., Сула О.Ю. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості  підприємства. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 19 листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 229-

231 

18.  Панівник І.А. тези Етапи економічного аналізу 

доходів підприємства 

0,12  Лук’янець О.В., Панівник І.А. Етапи економічного аналізу доходів підприємства. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. (ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 

р). С. 217-220 

19.  Тупицька А.В. тези Теоретико-методичні аспекти 

внутрішньогосподарського 

контролю заробітної плати 

0,12  Лук’янець О.В., Тупицька А.В. Теоретико-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю 

заробітної плати. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали ХIV 

Міжнародної науково-практичної конференції. (ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський 

інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 р). С. 220-223 

20.  Ткаченко Ю. П. тези Особливості відображення запасів 

у фінансовій звітності за 

національними та міжнародними 

стандартами 

0,12  Гедз М.Й., Ткаченко Ю. П. Особливості відображення запасів у фінансовій звітності за національними та 

міжнародними стандартами. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: 

матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. (ДВНЗ «Університет банківської справи», 

Черкаський інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 р). С. 206-208 

21.  Пічкур І.В. тези Особливості аудиту операцій 

банку за безготівковими 

розрахунками 

0,12  Гедз М.Й., Пічкур І.В. Особливості аудиту операцій банку за безготівковими розрахунками.  Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник тез доповідей XIV Міжнародної 

науково-практичної конференції. Черкаси, 19 листопада 2020 р. С. 204-206. 

22.  Яйкун Р.А. тези Особливості нарахування 

амортизації основних засобів 

0,12  Шинкаренко О.М., Яйкун Р.А. Особливості нарахування амортизації основних засобів. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали ХIV Міжнародної науково-

практичної конференції. (ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський інститут», м. Черкаси, 19 

листопада 2020 р.) С. 235-238 

23.  Гладкова А.А. тези Сучасна методика формування 

фінансової звітності страхової 

компанії, її аналіз та аудит 

0,12  Шинкаренко О.М., Гладкова А.А. Сучасна методика формування фінансової звітності страхової компанії, її 

аналіз та аудит.  Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали ХIV 

Міжнародної науково-практичної конференції. (ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський 

інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 р). с. 231-233 

24.  Ткаченко Д.В., 

Поліщук І.В. 

тези Особливості застосування РРО для 

фізичних-осіб підприємців 

0,12  Шинкаренко О.М., Ткаченко Д.В., Поліщук І.В. Особливості застосування РРО для фізичних-осіб 

підприємців. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали ХIV 

Міжнародної науково-практичної конференції. (ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський 

інститут», м. Черкаси, 19 листопада 2020 р). С. 233-235 

25.  Владов П.І. тези Особливості обліку біологічних 

активів. 

0,14 Гончаренко О.О., Владов П.І. Особливості обліку біологічних активів. Розвиток банківських систем світу в 

умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 

листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 20-211 

26.  Рак Ю.В. тези Методичне забезпечення обліку 

криптовалют в Україні 

0,12  Шинкаренко О.М., Рак Ю.В. Методичне забезпечення обліку криптовалют в Україні. Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: Матеріали VІ Міжнародної науково-

практичної конференція. - 10 грудня 2020 р. Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

27.  Павлова А.С. тези Особливості аналізу фінансових 

результатів підприємства 

0,125 Лук’янець О.В. Особливості аналізу фінансових результатів підприємства / О.В. Лук’янець, А.С. Павлова. 

Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : Матеріали Міжнародної науково-
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практичної конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Київ : Національний центр «Мала академія 

наук України», 2020. 472 с. С. 397- 400. (0,125 д.а.) 

28.  Динда К.В. тези Сутність товарних запасів і 

особливості їх класифікації 

0,12 Шинкаренко О.М., Динда К.В. Сутність товарних запасів і особливості їх класифікації // Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Київ : Національний центр «Мала академія наук 

України», 2020. 472 с. С. 428- 429. 

29.  Фернебок Є.О. тези Облік і аналіз доходів і витрат 

підприємства 

0,12 Фернебок Є.О. Облік і аналіз доходів і витрат підприємства / Лук’янець О.В., Фернебок Є.О. // Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Київ : Національний центр «Мала академія наук 

України», 2020. 472 с. С. 400-403 

30.  Шепель Л.В. тези Аудит операцій з грошовими 

коштами 

0,12 Шепель Л.В. Аудит операцій з грошовими коштами / Шинкаренко О.М., Шепель Л.В. // Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Київ : Національний центр «Мала академія наук 

України», 2020. 472 с. С. 430- 432. 

31.  Поліщук І.В. тези Особливості обліково-

аналітичного забезпечення 

виробництва 

сільськогосподарської продукції 

0,125 Поліщук І.В. Особливості обліково-аналітичного забезпечення виробництва сільськогосподарської 

продукції. Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : 

матеріали XX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (Університет 

банківської справи, Черкаський інститут, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р). С. 185-188 

32.  Мигаль Д. тези Проблемні аспекти організації 

обліку розрахунків з оплати праці в 

медичних установах 

0,125 Мигаль Д. Проблемні аспекти організації обліку розрахунків з оплати праці в медичних установах. 

Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : матеріали XX 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (Університет банківської справи, 

Черкаський інститут, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р). С. 177-180. 

33.  Наталич І. тези Основні засоби і основні фонди: 

порівняльний аспект 

0,125 Наталич І. Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект. Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : матеріали XX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів (Університет банківської справи, Черкаський інститут, м. Черкаси, 28 

квітня 2021 р).  С. 180-183. 

34.  Ткаченко Д. тези Проблеми обліку готової продукції 

та шляхи її удосконалення 

0,125 Ткаченко Д. Проблеми обліку готової продукції та шляхи її удосконалення. Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : матеріали XX Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та аспірантів (Університет банківської справи, Черкаський інститут, м. 

Черкаси, 28 квітня 2021 р). С. 188-191.  

35.  Чернега В.М. тези Особливості облікового 

відображення витрат підприємства. 

0,125 Лук’янець О.В., Чернега В.М. Особливості облікового відображення витрат підприємства. Вдосконалення 

фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та 

сільських територій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львівський національний 

аграрний університет, м. Дубляни, 20 травня 2021 р). С. ***.  

36.  Кошолап А.Р. тези Методичні аспекти відображення в 

обліку необоротних активів. 

0,125 Лук’янець О.В., Кошолап А.Р. Методичні аспекти відображення в обліку необоротних активів. 

Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору 

економіки та сільських територій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львівський 

національний аграрний університет, м. Дубляни, 20 травня 2021 р). С. ***.  

37.  Парахоня Н.А. тези Організація обліково-аналітичного 

забезпечення управління запасами 

підприємства. 

0,125 Лук’янець О.В., Парахоня Н.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління запасами 

підприємства. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Льотна академія Національного авіаційного університету, м. 

Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). С. ***.  
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38.  Грошева О.А, 

Добролежа І.О. 

тези Обставини, що виключають 

кримінальну протиправність 

діяння. Теоретичні проблеми 

сучасного застосування. 

0,16 Брайченко С.М., Грошева О.А, Добролежа І.О. Обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння. Теоретичні проблеми сучасного застосування. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах 

світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 19-20 

травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2021. 

39.  Келеман С.І. тези Характеристика судового 

контролю у праві ЄС. 

0,15 Колісник А.С., Келеман С.І. Характеристика судового контролю у праві ЄС. Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2021. 

40.  Єрмоленко Ю.А. тези Держава та права людини в умова 

конфліктів. 

0,19 Авраменко О.Л., Єрмоленко Ю.А. Держава та права людини в умова конфліктів. Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2021. 

41.  Рімаві Д.С. тези Розмежування поняття 

«катування» та «нелюдське 

покарання». 

0,18 Авраменко О.Л., Рімаві Д.С. Розмежування поняття «катування» та «нелюдське покарання». Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2021. 

42.  Мішенко О.О. тези Обмеження та захист прав людини 

в умовах конфліктів. 

0,21 Авраменко О.Л., Мішенко О.О. Обмеження та захист прав людини в умовах конфліктів. Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2021. 

43.  Нещадим Д.В. тези Соціальне забезпечення суддів. 0,18 Фоменко В.М., Нещадим Д.В. Соціальне забезпечення суддів. Модернізація вітчизняної правової системи в 

умовах світової інтеграції: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 

19-20 травня 2021 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2021. 

44.  Грошева О.А., 

Добролежа І.О. 

тези Теоретико-правові аспекти 

визначення обставин, що 

виключають кримінальну 

протиправність діяння у 

кримінальному праві України. 

0,16 Брайченко С.М., Грошева О.А., Добролежа І.О. Теоретико-правові аспекти визначення обставин, що 

виключають кримінальну протиправність діяння у кримінальному праві України. Актуальні проблеми 

формування громадянського суспільства та становлення правової держави: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 21 травня 2021 р.). ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. 

45.  Беседа Г.Р. тези Актуальність проблеми зайнятості 

осіб з інвалідністю в Україні. 

0,27 Фоменко В.М., Беседа Г.Р. Актуальність проблеми зайнятості осіб з інвалідністю в Україні. Актуальні 

проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 21 травня 2021 р.). ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2021. 

46.  Вдовіченко Р.В., 

Кравець І.П. 

тези Криптовалюта та її правове 

регулювання. 

0,19 Колісник А.С., Вдовіченко Р.В., Кравець І.П. Криптовалюта та її правове регулювання. Актуальні проблеми 

формування громадянського суспільства та становлення правової держави: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 21 травня 2021 р.). ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. 

47.  Грошева О.А. тези Вплив бігових вправ на серцево-

судинну систему 

0,1 Грошева О.А. Вплив бігових вправ на серцево-судинну систему. Інтеграція науки та практики як механізм 

ефективного розвитку суспільства. Матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2021 

р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. – Ч. 2. – 180 с. С. 158-160 

48.  Добролежа І.О. тези Вплив фізичних вправ на стан 

здоров’я людини 

0,1 Добролежа І.О. Вплив фізичних вправ на стан здоров’я людини. Інтеграція науки та практики як механізм 

ефективного розвитку суспільства. Матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2021 

р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. – Ч. 2. – 180 с. С. 160-164 

49.  Грошева О.А., 

Добролежа І.О. 

тези Теоретичне обґрунтування 

тлумачення обставин, що 

виключають кримінальну 

протиправність діяння 

0,1 Грошева О.А., Добролежа І.О. Теоретичне обґрунтування тлумачення обставин, що виключають 

кримінальну протиправність діяння. Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та 

глобалізаційних процесів : матеріали XX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 

аспірантів (Університет банківської справи, Черкаський інститут, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р). С. 201-204 

50.  Вдовіченко Р.В., 

Кравець І.П. 

тези Правовий статус криптовалюти в 

Україні 

0,1 Вдовіченко Р.В., Кравець І.П. Правовий статус криптовалюти в Україні. Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали XX Всеукраїнської науково-
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практичної конференції студентів та аспірантів (Університет банківської справи, Черкаський інститут, м. 

Черкаси, 28 квітня 2021 р). С. 198-201 

51.  Беседа Г.Р. тези Актуальність проблеми 

працевлаштування осіб з 

інвалідністю в Україні 

0,1 Беседа Г.Р. Актуальність проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні. Фінансово-кредитна 

система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали XX Всеукраїнської 
науково-практичної конференції студентів та аспірантів (Університет банківської справи, Черкаський 

інститут, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р). С. 191-195 

52.  Нещадим Д.В. тези Пенсійне забезпечення суддів 0,1 Нещадим Д.В. Пенсійне забезпечення суддів. Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних 

та глобалізаційних процесів : матеріали XX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 

аспірантів (Університет банківської справи, Черкаський інститут, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р). С. 213-215 

53.  Кобилянська Є.Є., 

Павлюченко Ю.О. 

тези Традиційна духовність ісламу та 

економічна діяльність  

0,1 Кобилянська Є.Є., Павлюченко Ю.О. Традиційна духовність ісламу та економічна діяльність. Фінансово-

кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали XX 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (Університет банківської справи, 

Черкаський інститут, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р). С. 204-207 

54.  Романчук С.О., 

Богдан С.В. 

тези Лідерство в бізнесі 0,14 Романчук С.О., Богдан С.В. Лідерство в бізнесі // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції 

"Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки". - м. Запоріжжя, Україна: МЦНД, 2020. - 

Т1. - 29-30 с. 

55.  Душейко П.А. тези Методичні підходи до оцінки 

ефективності впровадження 

цифрових технологій в АПК 

0,1 Душейко П.А. Методичні підходи до оцінки ефективності впровадження цифрових технологій в АПК . 

Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування 

результатів сучасної науки". - м. Запоріжжя, Україна: МЦНД, 2020. - Т1. С. 37-40 

56.  Бондар Д.О. тези Сучасні тенденції функціонування 

біржового ринку АПК в Україні 

0,1 Бондар Д.О. Сучасні тенденції функціонування біржового ринку АПК в Україні. Матеріали Міжнародної 

студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки". - м. 

Запоріжжя, Україна: МЦНД, 2020. - Т1. С. 118-121 

57.  Гирман І.О. тези Сучасні методи управління 

логістичними бізнес-процесами на 

підприємствах 

0,1 Гирман І.О. Сучасні методи управління логістичними бізнес-процесами на підприємствах . Матеріали 

Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів 

сучасної науки". - м. Запоріжжя, Україна: МЦНД, 2020. - Т1. С. 115-118 

58.  Головко М.В. тези Підходи до забезпечення 

конкуренто-спроможності 

мікрофінансових організацій в 

умовах цифровізації 

0,1 Головко М.В. Підходи до забезпечення конкуренто-спроможності мікрофінансових організацій в умовах 

цифровізації . Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне 

застосування результатів сучасної науки". - м. Запоріжжя, Україна: МЦНД, 2020. - Т1. С. 72-75 

59.  Кузьменко А.В. тези Вплив розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій на 

виникнення неологізмів в 

англійській мові 

0,12 Кузьменко А. В. Вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на виникнення неологізмів в 

англійській мові. Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація досліджень: матеріали 

міжнародної наукової конференції (Т. 2), – 23 жовтня, 2020 рік, м. Одеса, – МЦНД, 2020. – 139 с. – С.79-81. 

60.  Грошева О.А., 

Добролежа І.О. 

тези Теоретико-правові особливості 

класифікації кримінальних 

правопорушень проти власності 

0,2 Брайченко С.М., Грошева О.А., Добролежа І.О. Теоретико-правові особливості класифікації кримінальних 

правопорушень проти власності. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) 

Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 254-257 

61.  Лисак М. тези Захист прав інтелектуальної 

власності 

0,2 Колісник А., Лисак М. Захист прав інтелектуальної власності. Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 

19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 265-268 

62.  Білоус І., Могила І. тези Правові аспекти криптовалюти в 

Україні 

0,18 Колісник А., Білоус І., Могила І. Правові аспекти криптовалюти в Україні. Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної 

конференції. (м. Черкаси,  19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2020. С. 
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257-259 

63.  Братко Я., 

Заєленчець О. 

тези Правове становище 

військовополонених під час 

збройних конфліктів 

0,13 Колісник А., Братко Я., Заєленчець О. Правове становище військовополонених під час збройних конфліктів. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIV Міжнародної 

науково-практичної конференції. (м. Черкаси,  19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету 

банківської справи, 2020. С. 264-265 

64.  Зінченко Ю., 

Маліцький Д. 

тези Проблеми права інтелектуальної 

власності у цифровій сфері 

0,16 Фоменко В., Зінченко Ю., Маліцький Д. Проблеми права інтелектуальної власності у цифровій сфері. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XIV Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.). Черкаси, ЧННІ Університету 

банківської справи, 2020. С. 261-263 

65.  Вдовіченко Р.В., 

Кравець І.П. 

тези Сучасні тенденції розвитку 

кіберзлочинності, її види та 

наслідки 

0,17 Фоменко В., Вдовіченко Р.В., Кравець І.П. Сучасні тенденції розвитку кіберзлочинності, її види та наслідки. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XIV Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.). Черкаси, ЧННІ Університету 

банківської справи, 2020. С. 259-261 

66.  Наталич І. тези Enterprise Logistic Inventory 

Management: Modern Challenges 

and Tasks 

0,13 Потапенко Л., Наталич І. Enterprise Logistic Inventory Management: Modern Challenges and Tasks. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XIV міжнародної науково-

практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 

2020. С. 198-201 

67.  Ткаченко Ю., 

Кабенгеле Г. 

тези Lockdown як передумова 

виникнення англійських 

неологізмів 

0,14 Потапенко Л., Ткаченко Ю., Кабенгеле Г. Lockdown як передумова виникнення англійських неологізмів. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XIV міжнародної 

науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету 

банківської справи, 2020. С. 274-276 

68.  Діляєва Є., 

Головченко В. 

тези Особливості розвитку англійської 

мови в епоху глобалізації. 

0,13 Потапенко Л., Діляєва Є., Головченко В. Особливості розвитку англійської мови в епоху глобалізації. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XIV міжнародної 

науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету 

банківської справи, 2020. С. 270-272 

69.  Парахоня Н. тези Дистанційне навчання – невід’ємна 

частина сучасної освіти 

0,13 Потапенко Л., Парахоня Н. Дистанційне навчання – невід’ємна частина сучасної освіти. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XIV міжнародної науково-

практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 

2020. С. 272-274 

70.  Надточій С. тези Електронні гроші: їх сутність та 

особливості бухгалтерського 

обліку 

0,13 Потапенко Л., Надточій С. Електронні гроші: їх сутність та особливості бухгалтерського обліку. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XIV міжнародної науково-

практичної конференції. (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.) Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 

2020. С. 225-227 

71.  Діденко В.С., 

Чорний Н.Я. 
тези Кадровий потенціал та 

комунікативна політика банку в 

умовах посткризового відновлення 

0,14 Кочума І.Ю., Діденко В.С., Чорний Н.Я. Кадровий потенціал та комунікативна політика банку в умовах 

посткризового відновлення. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 177-180. 

72.  Павлик Н.В. тези Адаптація інноваційних 

банківських продуктів 
0,14 Запорожець С.В., Павлик Н.В. Адаптація інноваційних банківських продуктів. Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. 19 листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 86-89 

73.  Нечипоренко В.О. тези Цифрові платформи в діяльності 

банківських установ 
0,14 Криниця С.О., Нечипоренко В.О. Цифрові платформи в діяльності банківських установ. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-
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практичної конференції. 19 листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 95-

98 

74.  Волкович Л.В. тези Трансформація фінансової 

аналітики банку під впливом 

застосування технології BIG DATA 

0,14 Хуторна М.Е., Волкович Л.В. Трансформація фінансової аналітики банку під впливом застосування 

технології BIG DATA. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 98-100 

75.  Культенко В.О. тези Використання технології BIG 

DATA в продажах банківських 

продуктів 

0,14 Хуторна М.Е., Культенко В.О. Використання технології BIG DATA в продажах банківських продуктів. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 

2020. С. 122-125 

76.  Постригань А.С., 

Швець Н.В. 
тези Фінансова стабільність банку: 

теоретичні аспекти 
0,14 Чепелюк Г.М., Постригань А.С., Швець Н.В. Фінансова стабільність банку: теоретичні аспекти. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 68-

71 

77.  Головко М.О. тези Оцінка конкурентоспроможності 

мікрофінансових організацій на 

фінансовому ринку 

0,14 Гаряга Л.О., Головко М.О. Оцінка конкурентоспроможності мікрофінансових організацій на фінансовому 

ринку. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет 

банківської справи, 2020. С. 107-110 

78.  Ткаченко А.Ю. тези Проблематика використання 

електронних платіжних засобів в 

контексті стимулювання обсягів 

безготівкових платежів 

0,14 Костогриз В.Г., Ткаченко А.Ю. Проблематика використання електронних платіжних засобів в контексті 

стимулювання обсягів безготівкових платежів. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – 

Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 116-119 

79.  Пелипай А.Ю. тези Підходи до формування 

інноваційного потенціалу банку в 

умовах цифрової економіки 

0,14 Нагайчук Н.Г., Пелипай А.Ю. Підходи до формування інноваційного потенціалу банку в умовах цифрової 

економіки. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет 

банківської справи, 2020. С. 89-92 

80.  Атамась К.Я. тези Роль Startup–компаній у розвитку 

інноваційного підприємництва 
0,14 Чепелюк Г.М., Атамась К.Я. Роль Startup–компаній у розвитку інноваційного підприємництва. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 189-

192 

81.  Душейко П.А. тези Сучасні тенденції цифрової 

трансформації агропромислового 

комплексу України 

0,14 Чепелюк Г.М., Душейко П.А. Сучасні тенденції цифрової трансформації агропромислового комплексу 

України. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет 

банківської справи, 2020. С. 41-44 

82.  Ткаченко А.Ю. тези Міжбанківські кредити як джерело 

формування ресурсів банку 
0,14 Чепелюк Г.М., Ткаченко А.Ю. Міжбанківські кредити як джерело формування ресурсів банку. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 19 листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 132-

135 

83.  Лизогуб Ю.М. тези Вдосконалення підходів до 

формування стратегії та бізнес–

моделі банку. 

0,14 Запорожець С.В., Лизогуб Ю.М. Вдосконалення підходів до формування стратегії та бізнес–моделі банку. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 

2020. С. 149-152 
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84.  Савченко С.О. тези Адаптація страхових компаній в 

умовах IoT 
0,14 Нагайчук Н.Г., Савченко С.О. Адаптація страхових компаній в умовах IoT. Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 154-157 

85.  Шабаш Є.В. тези Особливості використання 

технології Big Data в управлінні 

фінансовими ризиками страхової 

компанії 

0,14 Шабаш Є.В. Особливості використання технології Big Data в управлінні фінансовими ризиками страхової 

компанії. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет 

банківської справи, 2020. С. 168-171 

86.  Курченко А.В. тези Інформаційні технології підтримки 

прийняття управлінських рішень в 

умовах цифровізації 

0,14 Кочума І.Ю., Курченко А.В. Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень в умовах 

цифровізації. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет 

банківської справи, 2020. С. 180-183 

87.  Культенко І.В. тези Цифрові трансформації бізнес–

процесів на підприємствах 

0,14 Криниця С.О., Культенко І.В. Цифрові трансформації бізнес–процесів на підприємствах. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-

практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 183-

186 

88.  Климко М.Р. тези Імплементація цифрових 

інструментів в управлінні 

витратами підприємства: проблеми 

та перспективи 

0,14 Руденко М.В., Климко М.Р. Імплементація цифрових інструментів в управлінні витратами підприємства: 

проблеми та перспективи. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 201-203 

89.  Діденко В.А. тези Автоматизація організації 

тренувального процесу в 

спортивних школах 

0,14 Пантєлєєва Н.М., Діденко В.А. Автоматизація організації тренувального процесу в спортивних школах. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 

2020. С.239-242 

90.  Капелюшний С.Є. тези Технології інженерії програмного 

забезпечення для віртуалізації 

експозиційної діяльності 

0,14 Пантєлєєва Н.М., Капелюшний С.Є. Технології інженерії програмного забезпечення для віртуалізації 

експозиційної діяльності. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 242-245 

91.  Третяк С. тези Актуальні питання розробки 

програмного забезпечення 

автоматизації служби кур’єрської 

доставки 

0,14 Пантєлєєва Н.М., Третяк С. Актуальні питання розробки програмного забезпечення автоматизації служби 

кур’єрської доставки. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020. С. 245-248 

92.  Шульга З.П. тези Цифрові технології моніторингу 

екології довкілля 

0,14 Пантєлєєва Н.М., Шульга З.П. Цифрові технології моніторингу екології довкілля. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. 248-251 

93.  Кузьменко А.В. тези Актуальні методи підбору 

персоналу для підприємств 

0,14 Кочума І.Ю., Кузьменко А.В. Актуальні методи підбору персоналу для підприємств. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. 19 листопад 2020 р. – Черкаси: ЧННІ Університет банківської справи, 2020. С. 268-270 

94.  Бондар Д.О. тези Методи оцінки ефективності 

управління економічною 

діяльністю підприємства 

0,14 Полях К.В., Бондар Д.О. Методи оцінки ефективності управління економічною діяльністю підприємства: 

Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університет банківської справи, 2020.  С. 192-195 

95.  Курочка С.О. тези Методичні підходи щодо оцінки 

ефективності використання 

цифрових технологій в управлінні 

0,1 Курочка С.О. Методичні підходи щодо оцінки ефективності використання цифрових технологій в управлінні 

підприємством // Переспективи розвитку управлінських систему соціальній та економічній  сферах України: 

теорія і практика: матеріали IV  Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції 24 
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підприємством листопада 2020р. – Київ : Київський університет імени Бориса Грінченка, 2020 . 

96.  Кузьменко А.В. тези Цифрові технології в процесі 

управління діяльністю 

підприємства 

0,1 Кузьменко А.В. Цифрові технології в процесі управління діяльністю підприємства // Переспективи розвитку 

управлінських систему соціальній та економічній  сферах України: теорія і практика: матеріали IV  

Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції 24 листопада 2020р. – Київ : 

Київський університет імени Бориса Грінченка, 2020 . 

97.  Довгань Л. В. тези Необанкінг на вітчизняному ринку 

банківських послуг 

0,21 Довгань Л. В. Необанкінг на вітчизняному ринку банківських послуг / Л. В. Довгань // Матеріали ІV 

Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку 

управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика», 24 листопада 2020 р. – 

Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 

98.  Ткаченко А. Ю. тези Сучасні заходи відновлення ринку 

іпотечного кредитування в Україні 

0,21 Ткаченко А. Ю. Сучасні заходи відновлення ринку іпотечного кредитування в Україні / А. Ю. Ткаченко // 

Матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку 

управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика», 24 листопада 2020 р. – 

Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 

99.  Маруха О.Ю. тези Проблеми мотивації персоналу в 

умовах цифровізації 

0,1 Маруха О.Ю. Проблеми мотивації персоналу в умовах цифровізації. Цифровізація науки та сучасні тренди її 

розвитку: матеріали I міжнародної студентської наукової конференції (Т.1), 26 березня, 2021 рік. Дніпро, 

Україна: Молодіжна наукова ліга. С. 58-61 

100.  Моцна А.А. тези Особливості управління витратами 

аграрного підприємства в сучасних 

умовах 

0,1 Моцна А.А. Особливості управління витратами аграрного підприємства в сучасних умовах. 

Міждисциплінарні наукові дослідження та перспективи їх розвитку: матеріали I Міжнародної студентської 

наукової конференції (Т. 1), м. Київ, 7 травня, 2021 р. / Молодіжна наукова ліга. — Вінниця: Європейська 

наукова платформа, 2021 — 216 с. С. 76-78 

101.  Смірнова В.С. тези Стратегія диверсифікації 

діяльності підприємства в умовах 

зовнішніх викликів 

0,1 Смірнова В.С. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства в умовах зовнішніх викликів. 

Міждисциплінарні наукові дослідження та перспективи їх розвитку: матеріали I Міжнародної студентської 

наукової конференції (Т. 1), м. Київ, 7 травня, 2021 р. / Молодіжна наукова ліга. — Вінниця: Європейська 

наукова платформа, 2021 — 216 с. С. 83-86 

102.  Довгань Л. В. тези Проблеми банківського 

кредитування в Україні  

0,15 Довгань Л. В. Проблеми банківського кредитування в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку 

науки: матеріали Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), 18 грудня 2020 р., Ужгород: 

Молодіжна наукова ліга, 2020. С. 132-133. 

103.  Васенко К. О. тези Вплив цифрових технологій на 

фінансовий ринок 

0,1 Васенко К. О. Вплив цифрових технологій на фінансовий ринок // Міждисциплінарні наукові дослідження: 

особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 4 грудня 2020 р., Чернігів: 

МЦНД, 2020. С. 27-28. 

104.  Лавренюк Т.  тези Напрями оцінки ефективності 

збутової діяльності підприємства 

0,15 Лавренюк Т. Напрями оцінки ефективності збутової діяльності підприємства // Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ХX Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та аспірантів, 28 квітня 2021 р., Черкаси: Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи, 2021. С. 162-165 

105.  Панченко А.К. тези Інноваційні цифрові методи в 

управлінні персоналом. 

0,15 Панченко А.К.  Інноваційні цифрові методи в управлінні персоналом. Пріоритетні напрямки та вектори 

розвитку світової науки: матеріали I Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), м. Миколаїв, 21 

травня, 2021 р. / Молодіжна наукова ліга. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021 — 212 с. С . 59-

61 

106.  Будник І. тези Прямі іноземні інвестиції в 

Україну: проблеми та перспективи 

0,15 Будник І. Прямі іноземні інвестиції в Україну: проблеми та перспективи  // Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ХX Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та аспірантів, 28 квітня 2021 р., Черкаси: Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи, 2021. С. 113-116 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12752#author-1
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12752#author-1
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107.  Радько Н. тези Особливості асортиментної 

політики АТ КБ «Приватбанк» 

0,15 Радько Н. Особливості асортиментної політики АТ КБ «Приватбанк» // Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ХX Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та аспірантів, 28 квітня 2021 р., Черкаси: Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи, 2021. С. 171-173 

108.  Орловська В. тези Сучасні тенденції розвитку 

інтернет-маркетингу в світі 

0,15 Орловська В. Сучасні тенденції розвитку інтернет-маркетингу в світі  // Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ХX Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та аспірантів, 28 квітня 2021 р., Черкаси: Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи, 2021. С. 168-171 

109.  Мазур А. тези Взаємодія маркетингу і бізнесу в 

умовах пандемії 

0,15 Мазур А. Взаємодія маркетингу і бізнесу в умовах пандемії  // Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ХX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів, 28 квітня 2021 р., Черкаси: Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи, 2021. С. 165-168 

110.  Бершадська Ю. тези Управління економіко-екологічним 

іміджем регіону та підприємств 

0,15 Бершадська Ю. Управління економіко-екологічним іміджем регіону та підприємств  // Фінансово-кредитна 

система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ХX Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та аспірантів, 28 квітня 2021 р., Черкаси: Черкаський навчально-науковий 

інститут Університету банківської справи, 2021. С. 157-159 

111.  Терещенко Д. тези Інновації в маркетингу під час 

пандемії корона вірусу 

0,15 Терещенко Д. Інновації в маркетингу під час пандемії корона вірусу // Фінансово-кредитна система України 

в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ХX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів, 28 квітня 2021 р., Черкаси: Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи, 2021. С. 173-177 

112.  Долиненко Д.О. тези Мотивація праці персоналу в 

страхових компаніях 

0,15 Долиненко Д.О. Мотивація праці персоналу в страхових компаніях  // Фінансово-кредитна система України 

в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ХX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів, 28 квітня 2021 р., Черкаси: Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи, 2021. С. 159-162 

113.  Божко О.А.   тези Впровадження інновацій на 

підприємстві для забезпечення 

його конкурентоспроможності 

0,15 Божко О.А.  Впровадження інновацій на підприємстві для забезпечення його конкурентоспроможності. 

Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки: матеріали I Міжнародної студентської наукової 

конференції (Т. 1), м. Миколаїв, 21 травня, 2021 р. / Молодіжна наукова ліга. — Вінниця: Європейська 

наукова платформа, 2021 — 212 с. С . 57-58 

114.  Лісовський В. В. тези Система управління 

зовнішньоекономічною діяльністю 

0,15 Лісовський В. В. Система управління зовнішньоекономічною діяльністю. Пріоритетні напрямки та вектори 
розвитку світової науки: матеріали I Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), м. Миколаїв, 21 

травня, 2021 р. / Молодіжна наукова ліга. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021 — 212 с. С . 73-

74 

115.  Тригуб Ю.П. тези Конкурентоспроможність як 

фактор фінансової безпеки 

підприємства 

0,2 Криниця С.О., Тригуб Ю.П. Конкурентоспроможність як фактор фінансової безпеки підприємства. 

Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р. – Полтава: НУПП, 2021. – 

135 с. С. 65-67 

116.  Шпара Ю.С. тези Інвестування як інструмент 

розвитку аграрного сектора 

економіки 

0,15 Третяк Н.М., Шпара Ю.С. Інвестування як інструмент розвитку аграрного сектора економіки //Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, 

фінансово-кредитних та облікових систем». 26 травня 2021 р. – Харків ННІ «Каразінський банківський 

інститут». ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021р. 

117.  Кабенгеле Г.Т. тези Дослідження стану цифровізації 

страхування життя та загального 

страхування в Україні та світі 

0,12 Кабенгеле Г.Т. Дослідження стану цифровізації страхування життя та загального страхування в Україні та 

світі: Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної 

науково-практичної інтернетконференції, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.1. – 502 с.  С. 416-
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420 

118.  Лимарь Н.О. тези Цифровий маркетинг у 

формування портрету споживача 

страхових послуг 

0,12 Лимарь Н.О. Цифровий маркетинг у формування портрету споживача страхових послуг. Інтеграція освіти, 

науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної 

інтернетконференції, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.2. – 479 с.  С. 73-75 

119.  Яблонська А. тези До питання формування ресурсної 

політики банку 

0,1 Яблонська А. До питання формування ресурсної політики банку. Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів XX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет банківської справи ЧННІ, 2021. С. 95-98. 

120.  Ткаченко Ю. тези Світовий досвід регулювання 

цифрових валют 

0,1 Ткаченко Ю. Світовий досвід регулювання цифрових валют. Фінансово-кредитна система України в умовах 

інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів XX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет банківської справи ЧННІ, 2021. С. 31-34 

121.  Романчук С. тези Цифрові технології в управлінні 

фінансами підприємства: 

можливості та загрози 

використання 

0,1 Романчук С. Цифрові технології в управлінні фінансами підприємства: можливості та загрози використання. 

Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів 

XX Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ, 2021. С. 28-31 

122.  Бондар Ж. тези Передумови поширення 

альтернативних форм грошей та 

виклики для традиційної грошової 

системи 

0,23 Бондар Ж. Передумови поширення альтернативних форм грошей та виклики для традиційної грошової 

системи. Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник 

матеріалів XX Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: 

Університет банківської справи ЧННІ. С. 54-58 

123.  Шульга З. тези Розробка web-застосунку 

моніторингу екології довкілля 

0,19 Шульга З. Розробка web-застосунку моніторингу екології довкілля. Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів XX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет банківської справи ЧННІ. С. 34-38 

124.  Павелко О. тези Деякі проблемні аспекти безпеки 

баз даних 

0,21 Павелко О. Деякі проблемні аспекти безпеки баз даних. Фінансово-кредитна система України в умовах 

інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів XX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет банківської справи ЧННІ. С. 41-46 

125.  Іванюк О. тези Прикладні аспекти поширення 

хмарних сховищ даних 

0,16 Іванюк О. Прикладні аспекти поширення хмарних сховищ даних . Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів XX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет банківської справи ЧННІ. С. 13-16 

126.  Бондаренко Д.  тези Можливості штучного інтелекту та 

машинного навчання для захисту 

даних 

0,21 Бондаренко Д. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання для захисту даних. Фінансово-

кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів XX 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ. С. 38-41 

127.  Сидоренко А.С. тези Кредитна політика банків в 

сучасних умовах 

0,2 Сидоренко А.С. Кредитна політика банків в сучасних умовах. Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів XX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет банківської справи ЧННІ. С. 88-91 

128.  Лозоватий Б.М. тези Інвестиційна безпека України 0,2 Лозоватий Б.М. Інвестиційна безпека України. Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних 

і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів XX Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет банківської справи ЧННІ. С. 131-134 

129.  Тупіцька Л.В. тези Іпотечне кредитування в Україні: 

сучасні проблеми та фактори 

розвитку 

0,2 Тупіцька Л.В. Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори розвитку. Фінансово-кредитна 

система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: збірник матеріалів XX Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Черкаси 28 квітня 2021 р.). Черкаси: Університет банківської справи 

ЧННІ.С. 154-157 
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130.  Кабенгеле Г.Т. тези Цифровізація страхового бізнесу: 

виклики та перспективи 

0,12 Кабенгеле Г.Т. Цифровізація страхового бізнесу: виклики та перспективи "Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р. Черкаси, 2021.  С. 16-20 

131.  Діляєва Є. 

 

тези Управління кредитним ризиком 

банку 

0,12 Діляєва Є. Управління кредитним ризиком банку. Фінансово-кредитна система України в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р. Черкаси, 2021. С. 66–69. 

132.  Петровський О. тези Механізм управління фінансовою 

стійкістю банку 

0,12 Петровський О. Механізм управління фінансовою стійкістю банку. Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р. Черкаси, 2021. С. 78–82. 

133.  Бородін О. тези Реформування конкурентних 

переваг банку в умовах 

цифровізації економіки 

0,17 Бородін О. Реформування конкурентних переваг банку в умовах цифровізації економіки. Фінансово-

кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р. Черкаси, 2021. С. 7–

10. 

134.  Головченко В. тези Кредитне забезпечення споживчих 

потреб населення 

0,12 Головченко В. Кредитне забезпечення споживчих потреб населення. Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р. Черкаси, 2021. С. 63–66. 

135.  Поковба В тези Вплив COVID-19 на діяльність 

суб'єктів господарювання різних 

галузей народного господарства 

України 

0,13 Поковба В. Вплив COVID-19 на діяльність суб'єктів господарювання різних галузей народного господарства 

України. Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 

2021 р. Черкаси, 2021. С. 145-148 

136.  Кравченко Н. тези Управління ліквідністю 

банківських установ у період 

викликів спричинених COVID-19 

0,13 Кравченко Н. Управління ліквідністю банківських установ у період викликів спричинених COVID-19. 

Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р. 

Черкаси, 2021. С. 75-78 

137.  Кузьменко А.В. тези Механізм управління грошовими 

потоками суб’єктів 

господарювання 

0,1 Кузьменко А. Механізм управління грошовими потоками суб’єктів господарювання// Фінансово-кредитна 

система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали ХХ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції студентів та аспірантів. 28 квітня 2021 р. – Черкаси : ЧННІ Університет 

банківської справи, 2021. С. 128-131 

138.  Здор А. тези Формування та управління 

ресурсною базою банку в умовах 

економічної нестабільності 

0,1 Здор А., Формування та управління ресурсною базою банку в умовах економічної нестабільності // 

Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали ХХ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. 28 квітня 2021 р. – Черкаси : ЧННІ 

Університет банківської справи, 2021. 69-72 

139.  Курочка С. тези Огляд перспектив застосування 

нових методів та інструментів 

управління в епоху цифрової 

економіки 

0,2 Полях К.В., Курочка С. Огляд перспектив застосування нових методів та інструментів управління в епоху 

цифрової економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «IMPATTO 

DELL'INNOVAZIONE SULLA SCIENZA: ASPETTI FONDAMENTALI E APPLICATI», 26 червня 2020 р. 

Верона, Італія: ITA. 2020. С. 26-29. DOI: https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.09 

140.  Романчук С. тези Антикризовий менеджмент в банку 

в умовах COVID-19 

0,12 Романчук С. Антикризовий менеджмент в банку в умовах COVID-19. Фінансово-кредитна система України 

в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів (28 квітня 2021 р.). Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 

2021. С. 82-85 

141.  Богдан С. тези Управління депозитними 

зобов'язаннями банку 

0,1 Богдан С. Управління депозитними зобов'язаннями банку. Фінансово-кредитна система України в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та аспірантів (28 квітня 2021 р.). Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 2021. С. 51-54 

https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.09
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№ з/п Автор 
Вид 

роботи 
Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані (у разі публікації) 

142.  Сивоконь В тези Організація антикризового 

менеджменту в банку 

0,11 Сивоконь В. Організація антикризового менеджменту в банку. Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів (28 квітня 2021 р.). Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 

2021. С. 85-88 

143.  Ткаченко А. тези Напрямки розвитку безготівкових 

розрахунків у відповідь на виклики 

пандемії COVID-19 

0,1 Ткаченко А. Напрямки розвитку безготівкових розрахунків у відповідь на виклики пандемії COVID-19. 

Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р. 

Черкаси, 2021. С. 91-95 

144.  Костогриз В. тези Проблематика банківського 

іпотечного кредитування. 

0,1 Костогриз В. Проблематика банківського іпотечного кредитування. Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р.Черкаси, 2021. С. 72-75 

145.  Берегой А. тези Проблематика управління 

прибутковістю банку 

0,1 Берегой А. Проблематика управління прибутковістю банку. Фінансово-кредитна система України в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р.Черкаси, 2021. С. 46-49 

146.  Бондаренко О. тези Грошово-кредитна безпека яку 

складова фінансової безпеки 

України 

 Бондаренко О. Грошово-кредитна безпека яку складова фінансової безпеки України. Фінансово-кредитна 

система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 квітня 2021 р.Черкаси, 2021. С. 110-113 

147.  Тригуб Ю. тези Методичні підходи до діагностики 

фінансової безпеки підприємства з 

врахуванням фактору 

конкурентоспроможності 

 Тригуб Ю. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки підприємства з врахуванням фактору 

конкурентоспроможності. Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних 

процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів, м. Черкаси, 28 

квітня 2021 р.Черкаси, 2021. С. 151-154 

148.  Поковба В. тези Напрями удосконалення 

банківського регулювання та 

нагляду в Україні 

0,17 Поковба В. Напрями удосконалення банківського регулювання та нагляду в Україні. Активізація 

перспективного розвитку економіки України та її регіонів: збірник матеріалів І Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції (м. Ужгород 23 квітня 2021 р.). Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 

149.  Бондар Ж. тези Роль та юридичний статус 

Базельського комітету з 

банківського нагляду у сфері 

розвитку міжнародних фінансових 

відносин 

0,17 Бондар Ж. Роль та юридичний статус Базельського комітету з банківського нагляду у сфері розвитку 

міжнародних фінансових відносин. Активізація перспективного розвитку економіки України та її регіонів: 

збірник матеріалів І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Ужгород 23 квітня 

2021 р.). Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 



IX. Організація міжнародної наукової співпраці 

Підвищення кваліфікації за кордоном працівників Інституту 

№ з/п Назва заходу  Організатори 
Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді Результати 

1.  

Міжнародна науково-практична конференція 

«IMPATTO DELL'INNOVAZIONE SULLA 

SCIENZA: ASPETTI FONDAMENTALI E 

APPLICATI» 

Piattaforma scientifica europe Верона, Італія 

 26 червня 2020 

р.  

1. Полях К.В. Огляд перспектив застосування нових 

методів та інструментів управління в 

епоху цифрової економіки 

 

2.  

Paradigmatic view on the concept of world 

science: Collectionof scientific papers 

«ΛΌГOΣ» with Proceedingsof the International 

Scientific and Practical Conference 

European Scientific Platform Toronto, Canada 

August 21, 2020  

2. Гаряга Л.О. Ризики фінансової безпеки в умовах 

цифровізації економіки 

 

3.  

International conference on sustainable 

innovation and emerging trends in business and 

management 

USAR Conferences Греція, Афіни 

(online) 

14-15 вересня 

2020 р. 

3. Жежерун Ю.В. Financial Monitoring in the Bank as a Market 

Instrument in the Conditions of Innovative 

Development and Digitalization of Economy: 

Management and Legal Aspects of the Risk-

Based Approach 

 

4.  

Восьмая международная научно-

теоретическая конференция «Деньги: 

цифровая пере загрузка» (Худяковские 

чтения по финансовому праву) 

НИИ финансового и 

налогового права, НИИ 

частного права, ВШП 

«Әділет» Каспийского 

общественного университета 

Алматы, 

Казахстан 

21 декабря 2020  

4. Пантелеева Н.Н. Цифровые активы как детерминанта 

трансформации финансового рынка 

 

5.  
Conference Proceedings of the 1st International 

Conference «Optimization of Teaching and 

Learning in a Covid-19 Era»  

NGO «Science and Education 

without Boundaries» 

Sheffield, UK  

27-29 January 

2021  

5. Потапенко Л. В. Дистанційне навчання: методичні 

особливості 

 

6.  

I CISP Conference «AN INTEGRATED 

APPROACH TO SCIENCE 

MODERNIZATION: METHODS, MODELS 

AND MULTIDISCIPLINARITY» 

ГО Европейська наукова 

платформа (Вінниця, 

Україна) 

LLC International Centre 

Corporative Management 

(Відень, Австрія) 

Відень, Австрія  

19 лютого 2021 

р. 

6. Полях К.В. Основні виклики цифрової економіки у 

фінансовій сфері 

 

7.  

(Obowiązkowe) ubezpieczenia w rolnictwie i 

potrzeba nowych rozwiązań/ (Обов’язкове) 

страхування в сільському господарстві та 

потреба в нових рішеннях 

Katedra 

Ubezpieczeń/Познанський 

економічний університет 

UE w Poznaniu  

12 травня 2021 р. 

(online) 

7. Нагайчук Н.Г. 

8.  Криниця С.О. 

в якості слухача  

8.  

ХIII Международная научно-практическая 

конференция «Институциональное развитие 

взаимоотношений финансово-кредитной 

системы с реальным сектором экономики»  

Самаркандский інститут 

экономики и сервиса 

Самарканд, 

Узбекистан, 11-

12  июня 2021  г.  

9. Пантєлєєва Н.М. 

10. Рогова Н.В. 
Вплив пандемії COVID-19 на діяльність 

малого і середнього бізнесу 

 

11. Rudenko M. Problem aspects of implementation of 

knowledge management systems in higher 

education institutions in Ukraine 

 

12. Чепелюк А.Н. Механизм проектного финансирования в 

реализации основных принципов 
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государственной экологической политики 

Украины  

13. Zhezherun Yu. V. 

14. Kostohryz V. H. 

Digital transformation of the economy: best 

practices of eu countries for Ukraine 

 

 

Публікація НПП наукових статей, тез доповідей, участь у монографіях за кордоном 
№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  
Автор (и) Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані 

1.  Колективна 

монографія 

Жежерун Ю.В. Risk-based approach to the formation of the 

financial monitoring system in Ukrainian 

banks 

0,7/ 0,35 Vovk V., Zhezherun Yu. Risk-based approach to the formation of the financial monitoring system 

in Ukrainian banks. Risk-based approach to combating money laundering: monograph / ed. by R. 

Pukala, PhD (Economics) and I.M. Chmutova, D. Sc. (Economics). Poland: Publishing House of 

the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, 2020. 

Р. 67-80. 

2.  Науковий журнал, 

стаття 

Жежерун Ю.В. Financial Monitoring in the Bank as a 

Market Instrument in the Conditions of 

Innovative Development and Digitalization 

of Economy: Management and Legal 

Aspects of the Risk-Based Approach 

0,95/0,19 Vovk V., Zhezherun Yu., Bilovodska O., Babenko V., Biriukova A. (2020) Financial Monitoring 

in the Bank as a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and 

Digitalization of Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach. 

International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Vol. 31, No. 4: 559-570. 

DOI: 10.22068/ijiepr.31.4.559.  

3.  Науковий журнал, 

стаття 

Жежерун Ю.В. Innovative Instruments and Legal 

Mechanisms of Bank Capitalization: 

National Features and World Trends 

1/0,25 Vovk V., Zhezherun Yu., Gudz L., Perederii O. (2021) Innovative Instruments and Legal 

Mechanisms of Bank Capitalization: National Features and World Trends. Journal of Optimization 

in Industrial Engineering (JOIE). Vol.14, Issue 1, Winter & Spring, 191-198. DOI: 

10.22094/JOIE.2020.677865.  

4.  Науковий журнал, 

стаття 

N. Pantielieieva, 

N. Rogova, 

S. Braichenko 

Legal, organizational and economic aspects 

of physical rehabilitation and reintegration 

of combat veterans 

1,1 Legal, organizational and economic aspects of physical rehabilitation and reintegration of combat 

veterans / N. Pantielieieva, N. Rogova, L. Kletsenko, S. Braichenko, S. Dzholos // BULLETIN 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Vol. 4 (2020). С.242-250. https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.125 

5.  Науковий журнал, 

стаття 

Жежерун Ю.В., 

Костогриз В.Г. 

Development of the Banking Sector of 

Ukraine in the Space of Formation of 

Destructive Consequences of the Influence 

of the Global Financial and Economic 

Crises: Economic and Legal Aspects 

1/0,6 Vovk V. Y., Zhezherun Yu.V., Kostohryz V.G., Maliarova V. О. Development of the Banking 

Sector of Ukraine in the Space of Formation of Destructive Consequences of the Influence of the 

Global Financial and Economic Crises: Economic and Legal Aspects. Bulletin of the National 

academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 2 (378). PP. 70-78. DOI: 

10.32014/2019.2518-1467.42. 

6.  Науковий журнал, 

стаття 

Полях К.В. Основні виклики цифрової економіки у 

фінансовій сфері 

0,3 Полях К.В. Основні виклики цифрової економіки у фінансовій сфері. An integrated approach 

to science modernization: methods, models and multidisciplinarity, Грааль Науки, 19 лютого 

2021 року. Відень, Австрія: AUT. 2021 С. 66-67. https://doi.org/10.36074/grail-of-

science.19.02.2021.009. 

7.  Науковий журнал, 

стаття 

Полях К.В. The Main Trends and Features of Banking 

Marketing in the Digital Economy 

0,7 Poliakh K. The Main Trends and Features of Banking Marketing in the Digital Economy/ S 

Poliakh, A Rudenko & K Poliakh/ International Journal of Advance Study and Research Work . 

Vol. 4 - Issue 4 - April- 2021. pp. 07 – 13. 

8.  Збірник матеріалів 

конференції 

Пантелеева Н.Н. Цифровые активы как детерминанта 

трансформации финансового рынка 

0,64 Пантелеева Н.Н. Цифровые активы как детерминанта трансформации финансового рынка. 

Деньги: цифровая перезагрузка: материалы международной научно-практической 

конференции (Алматы, 21 декабря 2020) . – Алматы: Каспийский общественный 

университет. С.136-151. 
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9.  Збірник матеріалів 

конференції 

Гаряга Л.О. Ризики фінансової безпеки в умовах 

цифровізації економіки 

0,2 Гаряга Л.О. Ризики фінансової безпеки в умовах цифровізації економіки. Paradigmatic view 

on the concept of world science:Collectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedingsof the 

International Scientific andPractical Conference(Vol.1), August21,  2020. – Toronto, Canada: 

European Scientific Platform, 2020. – С. 47-48. DOI: https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.18. 

10.  Збірник матеріалів 

конференції 

Полях К.В. Огляд перспектив застосування нових 

методів та інструментів управління в 

епоху цифрової економіки 

0,2 Полях К.В., Курочка С. Огляд перспектив застосування нових методів та інструментів 

управління в епоху цифрової економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «IMPATTO DELL'INNOVAZIONE SULLA SCIENZA: ASPETTI 

FONDAMENTALI E APPLICATI», 26 червня 2020 р. Верона, Італія: ITA. 2020. С. 26-29. 

DOI: https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.09 

11.  Збірник тез 

доповідей 

Потапенко Л. В. Дистанційне навчання: методичні 

особливості 

0,23 Коваленко Т. В., Потапенко Л. В. Дистанційне навчання: методичні особливості. Conference 

Proceedings of the 1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a 

Covid-19 Era. Sheffield, UK, 27-29 January 2021, p.202. (pp. 178-183). https://ispic.ngo-

seb.com/assets/files/1_conf_27_29.01.2021.pdf 

12.  Збірник тез 

доповідей 

Пантєлєєва Н.М. 

Рогова Н.В. 

Вплив пандемії COVID-19 на діяльність 

малого і середнього бізнесу 

0,57 Пантєлєєва Н.М., Рогова Н.В. Вплив пандемії COVID-19 на діяльність малого і середнього 

бізнесу: Материалы Международной научно-практичной конференции «Институциональное 

развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальным сектором 

экономики», 11-12  июня 2021  года.  Самарканд, Узбекистан 

13.  Збірник тез 

доповідей 

Rudenko Mykola Problem aspects of implementation of 

knowledge management systems in higher 

education institutions in Ukraine 

0,2 Rudenko Mykola, Kryvoruchko Vladyslav Problem aspects of implementation of knowledge 

management systems in higher education institutions in Ukraine: Материалы Международной 

научно-практичной конференции «Институциональное развитие взаимоотношений 

финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики», 11-12  июня 2021  года.  

Самарканд, Узбекистан 

14.  Збірник тез 

доповідей 

Zhezherun Yu. V. 

Kostohryz V. H. 

Digital transformation of the economy: best 

practices of eu countries for Ukraine 

0,2 Zhezherun Yu. V., Kostohryz V. H. Digital transformation of the economy: best practices of eu 

countries for Ukraine: Материалы Международной научно-практичной конференции 

«Институциональное развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с 

реальным сектором экономики», 11-12  июня 2021  года.  Самарканд, Узбекистан 
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доповідей 

Чепелюк А.Н. Механизм проектного финансирования в 

реализации основных принципов 

государственной экологической 

политики Украины 

0,2 Чепелюк А.Н., Гайович В.Ю. Механизм проектного финансирования в реализации 

основных принципов государственной экологической политики Украины: Материалы 

Международной научно-практичной конференции «Институциональное развитие 

взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики», 11-12  

июня 2021  года.  Самарканд, Узбекистан 
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