
Звіт Центру розвитку фінансових технологій «FinTech»  
за період 2020/2021 навчальний рік 

 
В межах завдань та функцій Центру протягом 2020/2021 навчального року в  Інституті 

започатковано збірник наукових праць «Фінансово-кредитні системи: перспективи 
розвитку» («Financial and credit systems: prospects for development») метою якого є 
створення якісного наукового контенту та входження до основних авторитетних 
міжнародних баз Scopus та Web of Science. В збірнику будуть висвітлені ключові питання 
економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Мови публікації: українська та англійська. 
Періодичність видання - 4 номери на рік.    

За звітний період в ННІ «Каразінський банківський інститут» за участю Центру в on-
line режимі проведено 2 Міжнародні науково-практичні конференції. 

- 9 квітня 2021 року в on-line режимі в Інституті проведено Х Міжнародну науково-
практичну конференцію молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з 
проблем європейської інтеграції».  

Метою конференції  було обговорення наукових та практичних проблем розвитку 
економіки, ефективного використання сучасних технологій та фінансових інструментів з 
метою вирішення проблем європейської інтеграції. Вчені зарубіжних країн,  науково-
педагогічні працівники та студенти прийняли активну участь в обговоренні актуальних 
питань за секційними  напрямками: Мовна компетентність як засіб зростання мобільності, 
ефективного міжнародного спілкування та міжкультурної взаємодії; Актуальні питання 
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і оподаткування підприємницької 
діяльності; Стратегічні пріоритети розвитку фінансово-кредитної системи в сучасних 
умовах; Економіка та менеджмент в умовах глобальної невизначеності; Інформаційні 
технології та математичні методи у вирішенні сучасних проблем науки, техніки та 
суспільства. 

  За результатами конференції підготовлено збірник тез доповідей, який розміщено 
на сайті Інституту: Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : тези 
доповідей X Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (м. Харків, 9 
квітня 2021 року). – Харків. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021.  — електрон. видання. —. 
Облік-вид. арк. 18,4. 

26 травня 2021 року в on-line режимі проведено І Міжнародну науково-практичну 
конференцію  «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-
кредитних та облікових систем».  

В конференції взяли участь вчені зарубіжних країн, представники Асоціації сприяння 
глобалізації науки та освіти SPACETIME, Академії економічних наук України, Науково-
дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, колеги-науковці з 30 
закладів вищої освіти України, наукових установ і організацій України. На пленарному 
засіданні учасниками конференції обговорювались актуальні наукові і практичні проблеми 
бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем. Дискусію було продовжено за 
тематичними секціями конференції: Сучасні фінансові інститути та інструменти в 
нестабільній глобальній екосистемі; Актуальні питання розробки і впровадження 
бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і оподаткування підприємницької діяльності;  
Професійний менеджмент у сучасних організаціях; Використання інформаційних технологій 
в фінансово-кредитній сфері та бізнесі. Науковці прийняли активну участь в обговоренні 
актуальних питань сьогодення, пропонуючи своє бачення вирішення окреслених завдань.  

В рамках конференції було проведено Круглий стіл: «Розвиток компетентностей 
сучасного банкіра та шляхи їх формування в системі вищої економічної освіти». 

 За результатами конференції підготовлено збірник тез доповідей, який розміщено 
на сайті Інституту: Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-



кредитних та облікових систем: збірник тез доповідей I Міжнародної науково-
практичної конференції (Україна, м. Харків, 26 травня 2021 року) [Електронний ресурс]. – 
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 
Процесор Pentium-класса ; OC Windows 7/10 ; дисковод CDROM ; Acrobat Reader 10. - 298 с.  

З метою популяризації наукових досліджень НПП Інституту протягом навчального 
року  було опубліковано 9 розділів монографій, 73 наукових статті, з них 43 статті у фахових 
виданнях,  9 – у міжнародних виданнях, 21 - у виданнях, які входять до наукометричних баз 
«Scopus» та «Web of Science», 187 тез доповідей за результатами участі у 45 наукових 
конференціях. Науковцями Інституту протягом навчального року отримано 3 авторських 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та 1 патент 

Студентами Інституту з метою оприлюднення результатів досліджень за звітний 
період було опубліковано 196 тез доповідей в  наукових конференціях, забезпечено участь 
у 2 міжнародних, 10 всеукраїнських, 1 регіональному конкурсах з наступними 
результатами: отримано 1 диплом ІІІ ступеня у міжнародному конкурсі; 1 диплом І ступеня 
2 диплома ІІ ступеня, 5 дипломів  ІІІ ступеня всеукраїнського рівня; 1 диплом ІІІ ступеня у 
Регіональному конкурсі. 

В квітні 2020 року на базі інституту забезпечено проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації банківська справа. В Конкурсі взяли 
участь 67 студентів, авторів 57 наукових робіти, з 36 закладів  вищої освіти. 

Протягом навчального року реалізовано проект «Інноваційне підприємництво та 
управління стартап проектами» за підтримкою USAID, YEP – мережа академічних стартап-
інкубаторів за участю викладачів та студентів кафедри банківського бізнесу та фінансових 
технологій. Мета проекту - вивести університетське підприємництво в Україні на якісно 
новий рівень та створити додаткові можливості для професійного та персонального 
розвитку студентів через реалізацію власних бізнес ідей.  

В рамках  щорічного Турніру з фінансової грамотності за участю НПП Інституту, 
авторів гри-тренінгу, відбулась гра «Життєвий капітал», яка тренує навички ефективного 
використання часу, активів, компетенцій та інших життєвих ресурсів та буде цікава й 
корисна і фахівцям, і студентам, може бути використана в освітньому процесі в школах. 

Центру розвитку фінансових технологій «FinTech» співпрацює зі Студентським 

науковим товариством Інституту, метою якого є підвищення якості науково-дослідної 

роботи, популяризація серед студентів досягнень науки і техніки; сприяння розвитку 

міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва. Протягом року члени СНТ 

приймали участь в науково-практичних конференціях та інших онлайн заходах. 

 

Директор центру                                                                                         Ірина ОНІЩЕНКО 

 


