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подолання 

Панковець М.П., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

цифрової та міжнародної економіки Університету банківської 

справи Навчально-наукового інституту  економічних та соціальних 

відносин 

Бикова М. А., здобувач вищої освіти Університету банківської 

справи Навчально-наукового інституту  економічних та соціальних 

відносин 
 Проблемы развития рынка корпоративных ценных бумаг в 

динамично развивающейся экономике 

Курбонов Х.А., кандидат экономических наук, доцент, директор 

центра «Университет 3.0» Ташкентского государственного 

экономического университета (Узбекистан) 

Бердимурадов А., студент магистратуры Ташкентского 

государственного экономического университета (Узбекистан) 

Забезпечення фінансової стабільності банківського сектору в 

умовах викликів коронакризи 

Жежерун Ю.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів та обліку Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Вплив епідемії коронавірусу на розвиток ринку іпотечного 

кредитування 

Пантєлєєва Н.М., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів та обліку Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Тупіцька Л.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 
 

  



 

 

СЕКЦІЯ 2: ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ 

СИСТЕМ СВІТУ: РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І ПОДАЛЬШІ КРОКИ 
Доповідачі: Особливості дії валютного каналу монетарної трансмісії в 

Україні 

Міщенко В.І., доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки 

Університету банківської справи 

Науменкова С. В. доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Глобальна карта ESG-банкінгу: модель, регулювання та 

практика 

Пантєлєєва Н.М., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів та обліку Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Особенности построения банковских экосистем для субъектов 

малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь  

Голикова А.С., кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры финансового менеджмента Полесского государственного 

университета (Беларусь) 

Проблематика фінансової безпеки банківського сектору 

Барановський О.І., доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри банківської справи та фінансових технологій Університету 

банківської справи 

Проблеми забезпечення стійкого розвитку банківської системи 

України 

Якушева І. Є., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного  

університету ім. Дмитра Моторного 

Діджиталізація – інноваційний вектор розвитку українських 

банків 

Романчукевич В.В., доктор економічних наук, перший віце-

президент Асоціації українських банків  

Світові моделі регулювання цифрових валют та сучасні 

ініціативи  центральних банків 

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

фінансів та обліку Черкаського інституту Університету банківської 

справи  

Неопределённость правового режима безналичных денег как 

причина ущемления прав их собственников при банкротстве 

банков 
Проскурина К. Ю., научный сотрудник НИИ финансового и 

налогового права, магистр юридических наук (Казахстан) 
  



 

 Якість кредитного портфелю банків та напрями її підвищення в 

Україні 

Радченко Н. Г. кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, обліку і оподаткування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Банківське кредитування інновацій в економіці: сучасний стан та 

закордонний досвід 

Лукашук М. В., аспірант Університету банківської справи 

Українські необанки та як вони впливають на діяльність 

корпоративних з ними банків 

Карчева Г. Т., доктор економічних наук, професор економіки та 

менеджменту, професор кафедри менеджменту та соціального 

Університету банківської системи 

Карчева І. Я., кандидат економічних наук, директор ТОВ «ШОП 

ЖСМ» 

Особливості кредиту як джерела фінансування інноваційних 

потреб розвитку економіки 

Завадська Д.В., доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

банківської справи Одеського національного економічного 

університету 

Особливості кредитування банками корпоративних клієнтів в 

умовах коронокризи 

Антків В.В., аспірант Державного науково-дослідного інституту 

інформатизації та моделювання економіки 

Система забезпечення фінансової безпеки 

Федорущенко Б.В., аспірант Університету банківської справи 

Вплив онлайн-платежів на прибутковість банків країн з різним 

рівнем економічного розвитку 

Гірна О.Й., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри кібербезпеки, 

цифрової та міжнародної економіки Університету банківської 

справи Університету банківської справи 

Чат-боти: розвиток технологій дистанційного обслуговування 

банків в умовах цифровізації  

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

та обліку Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

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

інституту Університету банківської справи 
 

  



 

 

СЕКЦІЯ 3: РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ІНДУСТРІЇ У ВІДПОВІДЬ 

НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 
Доповідачі:  Проблематика реалізації Державно-приватного партнерства в 

Україні 

Кузнєцова А. Я., доктор економічних наук, професор, ректор 

Університету банківської справи  

Маслов В. О., проректор з питань соціально-економічного розвитку 

Університету банківської справи 

Формування банківської екосистеми в Україні 

Шірінян Л. В., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів Національного університету харчових технологій 

Шірінян Е. А., аспірант кафедри фінансових ринків Університету 

державної фіскальної служби України, м. Ірпінь 

Причины возникновения дефицита бюджета и меры по его 

ликвидации 

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

кафедрой «Финансы» Самаркандского института экономики и 

сервиса (Узбекистан) 

Шляхи стимулювання інвестиційного процесу в Україні 

Литвин О. Є., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

цифрової та міжнародної економіки Університету банківської 

справи  

Семенець І.В., здобувач вищої освіти Університету банківської 

справи 

Фінансовий консалтинг з  управління персональними фінансами 

клієнтів на прикладі практики Ощадбанку 

Колєснікова Л. Л.,  заступник начальника управління сегментації та 

планування роздрібного бізнесу Департаменту роздрібного бізнесу 

АТ «Ощадбанк», здобувачка ступеня доктора філософії 

Університету банківської справи 

Корпоративне управління в системі підвищення економічної 

ефективності функціонування банківських установ 

Квасницька Р. С., доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 

національного університету 

 Проблеми та перспективи ринку платіжних карток в Україні в 

умовах економіки 

Фостяк В.В., кандидат економічних наук, доцент Університету 

банківської справи  

Купчик О.О., здобувач вищої освіти Університету банківської справи 

  



 

 Стримуючі та посилюючі фактори ринку інноваційних 

банківських послуг України 

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

фінансів та обліку Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Степаненко О.С., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Сутність та класифікація фінансово-кредитних інструментів 

ефективного функціонування і розвитку ринку житлової 

нерухомості 

Штейнгауз Д.О., аспірант Університету банківської справи 

Роль стратегічного планування платоспроможності та 

ліквідності банку в сучасних умовах 

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

фінансів та обліку Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Поліщук Н.А., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Глобальні ініціативи фіскальної політики і національна відповідь 

Оніщенко Г., аспірант Університету банківської справи 

“Фінансизована економіка” через призму еволюції грошей 

Сокирка Д.С., аспірант Університету банківської справи 

Сучасні тенденції розвитку страхового бізнесу 

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

центру дуальної та дистанційної освіти  Університету банківської 

справи  

Финансы домохозяйств – важная составляющая благополучия 

государства 

Алиева С.С., кандидат экономических наук, доцент Самаркандского 

института экономики и сервиса (Узбекистан) 

Сучасні підходи до фінансування креативної індустрії 

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

та обліку Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Вербіцький М., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Теоретичні аспекти фінансового планування діяльності 
бюджетних установ 
Пантєлєєва Н.М., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів та обліку Черкаського навчально-наукового 
інституту Університету банківської справи 

Джаджа С.Б., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 



 

Факторы, способные обеспечить финансовую и инвестиционную 

привлекательность турпредприятий 

Алиева С.С., кандидат экономических наук, доцент Самаркандского 

института экономики и сервиса (Узбекистан) 
 Кредитна політика АТ КБ «ПриватБанк» на ринку банківських 

послуг 

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

та обліку Черкаського навчально-наукового інституту Університету 

банківської справи 

Григоренко А.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 
 

СЕКЦІЯ 4: ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ ТА БЕЗПЕКИ В УМОВАХ 

НОВИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ 
Доповідачі: Цифровізація фінансового сектора: зміни і очікування 

Корнєєв В.В., доктор економічних наук, професор, завідувач відділу 

фінансової політики Державного науково-дослідного інституту 

інформатизації та моделювання економіки 

Технології в фінансах: тенденції і виклики/technologies infinance: 

trends and challenges 

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

кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Застосування штучного інтелекту в банківському бізнесі для 

сталого розвитку 

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

кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка»  

Особливості фінансової інклюзії в умовах становлення економіки 

сталого розвитку     
Литвин О. Є., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

цифрової та міжнародної економіки Університету банківської 

справи   

Романенко В.С., здобувач вищої освіти Університету банківської 

справи 

Цифровізація банківських послуг у період діджиталізації 

інформаційних технологій 

Радченко Н. Г.,  кандидат економічних наук, доцент Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

Пересипкін О. А., здобувач вищої освіти Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Напрями забезпечення фінансової інклюзії в Україні 

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



 

фінансів та обліку Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Тригуб Ю.П., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Транспарентність бюджетного процесу в системі забезпечення 

фінансової безпеки держави 

Захаркін О.О., доктор економічних наук, професор, доцент кафедри 

фінансових технологій і підприємництва Сумського державного 

університету 

Чухно Р. Ю., здобувач вищої освіти Сумського державного 

університету 

Вплив пандемії на забезпечення фінансової інклюзії в Україні 

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

фінансів та обліку Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 

Цифровізація фінансового сектора: зміни і очікування 

Корнєєв В.В., доктор економічних наук, професор, завідувач відділу 

фінансової політики Державного науково-дослідного інституту 

інформатизації та моделювання економіки 

Фінтех компанії як допоміжний інструмент для розвитку 

фінансового сектору в Україні 

Опенько В. А., аспірант Університету банківської справи 

 

СЕКЦІЯ 5: СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В 

УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ, ІННОВАЦІЙ ТА 

ПАНДЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ 
Доповідачі:  Нові орієнтири і стратегії менеджменту в умовах цифрових 

трансформацій та пандемічних обмежень 

Гудзь О. Є., доктор економічних наук, професор, директор ННІ 

менеджменту і підприємництва Державного університету 

телекомунікацій  

Формування стратегії розвитку транспортних підприємств в 

умовах невизначеності 

Руденко М.В., доктор економічних наук, доцент кафедри управління, 

інформаційних технологій та права Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Качуровська А.І., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Особливості ціноутворення на різних типах ринків   

Литвин О. Є., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

цифрової та міжнародної економіки Університету банківської 

справи  

Хмелевська В. В., здобувач вищої освіти Університету банківської 

справи 



 

Антикризове управління: особливості в умовах цифровізації 

економіки 

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

управління, інформаційних технологій та права Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Нечипоренко А. О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Управління якістю та витратами автобусних перевезень в 

умовах розвитку цифрових технологій та пандемії COVID -19 

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

управління, інформаційних технологій та права Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Кукса В. М., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Scrum-команда як основа підвищення конкурентоспроможності 

ІТ-підприємства 

Жуковська С.Т., аспірант Університету банківської справи  

Антикризове управління в умовах карантинних обмежень, 

пов'язаних з пандемією COVID-19 

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

управління, інформаційних технологій та права Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Комісар О.В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 
 Сучасні технології в управлінні людськими ресурсами  

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

управління, інформаційних технологій та права Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи  

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

інституту Університету банківської справи 
 

 

СЕКЦІЯ 6: НОВАЦІЇ У КЛЮЧОВИХ АСПЕКТАХ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ 
Доповідачі: Інтегрована звітність як інструмент ділової етики сучасних 

бізнес-комунікацій 

Кундря-Висоцька О. П., кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри облікових технологій і оподаткування 

Університету банківської справи 

Демко І. І., кандидат економічних наук,  доцент, доцент кафедри 

облікових технологій і оподаткування Університету банківської 

справи 

Вагнер І. М., кандидат економічних наук,  доцент, доцент кафедри 

облікових технологій і оподаткування Університету банківської 

справи 



 

Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками 

Гончаренко О.О.,кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансі та облік Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської  

Драник Ю. С., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Оцінювання податкових доходів державного бюджету Республіки 

Білорусь 

Самохoвець М. П., кандидат економічних наук,  доцент, доцент 

кафедри фінансового менеджменту Поліського державного 

університету (Беларусь) 

Гречишкіна О.О., кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту Поліського 

державного університету (Беларусь) 

Препятствует ли высокое налоговое бремя финансовым 

результатам предприятий? 

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

кафедрой «Финансы» Самаркандского института экономики и 

сервиса (Узбекистан) 

Особливості та проблемні аспекти формування облікової 

політики бюджетної установи 

Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, доцент Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Гаркуша Л. В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Особливості обліку розрахунків з покупцями і замовниками 

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

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Надточій С. П., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Особливості проведення контролю розрахунків з оплати праці 

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

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Заєць Т.М., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 

Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування доходів 

підприємств 

Руденко М.В., доктор економічних наук, доцент Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Мельник Т. В., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 
 

  



 

 

СЕКЦІЯ 7: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СЕКТОРАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА 

ІНДУСТРІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Доповідачі: Розвиток ІТ-ринку України в умовах пандемії  

Засядько А.А., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

управління, інформаційних технологій та права Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Розробка онлайн сервісів розрахунку ефективності майнінгу 

криптовалюти 

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

наук, професор, завідувач кафедри фінансів та обліку Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

Іванюк О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-наукового 

інституту Університету банківської справи 
 

СЕКЦІЯ 8: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ 

РОЗСЛІДУВАНЬ ФІНАНСОВИХ І КІБЕРЗЛОЧИНІВ 

Доповідачі: Правова основа використання криптовалюти в Україні 

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

управління, інформаційних технологій та права Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 

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

наукового інституту Університету банківської справи 

Рімаві Д. С., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Аналіз проблем кіберзлочинності в Україні 

Вайганг Г.О., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки Університету 

банківської справи 

Собчук А.В., здобувач вищої освіти Університету банківської справи 

Москалик А. В., здобувач вищої освіти Університету банківської 

справи 

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

Захист прав та інтересів особи внаслідок розміщення 

недостовірної інформації щодо неї в мережі Інтернет 

Вайганг Г.О., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки Університету 

банківської справи 

Комар К. В., старший викладач кафедри кібербезпеки, цифрової та 

міжнародної економіки Університету банківської справи 

Вихор О. В., здобувач вищої освіти Університету банківської справи 

Мельник М. М., здобувач вищої освіти Університету банківської 

справи 



 

Аналіз етапів підготовки до проведення слідчих дій, спрямованих 

на збирання інформації у електронній формі 

Комар К. В., старший викладач кафедри кібербезпеки, цифрової та 

міжнародної економіки Університету банківської справи 

Шевченко В. С., здобувач вищої освіти Університету банківської 

справи 
 Злочинність, пов'язана з криптовалютою на території України, 

та її правова оцінка 

Авраменко О.Л., старший викладач кафедри управління, 

інформаційних технологій та права Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Мішенко О.О., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 

Чижикова С.Е., здобувач вищої освіти Черкаського навчально-

наукового інституту Університету банківської справи 
 

 

СЕКЦІЯ 9: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НЕОБХІДНИХ 

ЗНАНЬ І НАВИЧОК ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ І МАЙБУТНІХ 

ОЧІКУВАНЬ СУСПІЛЬСТВА ТА РИНКУ ПРАЦІ 
Доповідачі: Еволюція ролі та змісту людського потенціалу у формуванні 

розвитку підприємства 

Жуковська С.Т., аспірант Університету банківської справи  

Управління людськими ресурсами в умовах пандемії COVID-19: 

нові виклики та перспективи 

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

управління, інформаційних технологій та права Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської справи 



 

 

 

Довідкове видання 
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Програму підготували 

Відповідальний за випуск – Пантєлєєва Н.М. 

Упорядник: Фіцайло Т.М. 
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