
План роботи Центру розвитку фінансових технологій «FinTech»  

Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 
 

№ 

з/п 
Захід 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1.  Здійснювати дослідження розвитку фінтех-індустрії 

через вивчення станів інтегрованості новітніх 

технологій ринку фінансових послуг у різні сфери 

економіки 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Оніщенко І.О. 

Мірошник О.Ю. 

Скорікова І.Г. 

(із залученням 

завідувачів та 

викладачів кафедр) 

2.  Здійснювати супровід наукових ініціатив в межах 

розвитку наукової школи «Наукові засади руху 

фінансових потоків економічних агентів» 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Оніщенко І.О. 

Мірошник О.Ю. 

Скорікова І.Г. 

3.  Забезпечувати видання Збірника наукових праць 

«Фінансово-кредитні системи: перспективи 

розвитку» 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Оніщенко І.О. 

Мірошник О.Ю. 

 (із залученням 

завідувачів та 

викладачів кафедр) 

4.  Провести Міжнародні науково-практичні 

конференції:  
 

 Оніщенко І.О. 

Морозова Н.Л. 

Скорікова І.Г. 

(із залученням 

завідувачів та 

викладачів кафедр) 

«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем»  

травень  

2022 року 

молодих вчених та студентів «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської інтеграції» 

квітень  

2022 року 

«Сучасне управління організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, моделі інноваційного 

розвитку» 

21 

листопада 

2021 року 

Кафедра менеджменту,  

бізнесу та професійних 

комунікацій  

5.  Забезпечити участь студентів у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з галузей 

знань та спеціальностей 

березень – 

квітень  

2021 року 

Оніщенко І.О. 

Морозова Н.Л. 

Скорікова І.Г. 

(із залученням 

завідувачів та 

викладачів кафедр) 

6.  Провести на базі Інституту ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Банківська справа» 

квітень  

2021 року 

Оніщенко І.О. 

Морозова Н.Л. 

Азаренкова Г.М. 

Скорікова І.Г. 

7.  Провести щорічний Турнір з фінансової грамотності 

на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Оніщенко І.О. 

Бітнер І.В. 

Малафєєв Т.Р. 

Скорікова І.Г. 

(із залученням 

завідувачів та 

викладачів кафедр) 

8.  Залучити викладачів та студентів ННІ «КБІ» до 

участі в “Global Money Week”  
21-27 

березня  

2022 року 

Оніщенко І.О. 

Бітнер І.В. 

Малафєєв Т.Р. 

Скорікова І.Г. 

(із залученням 

завідувачів та 

викладачів кафедр) 



№ 

з/п 
Захід 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

9.  Співпрацювати зі Студентським науковим 

товариством студентів ННІ «КБІ», з метою 

організації функціонування площадки FinTech 

стартапів, з подальшими популяризацією та 

комерціалізацією результатів наукових досліджень 

та студентських наукових ініціатив в напрямку 

сучасних фінансових технологій 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Оніщенко І.О. 

Скорікова І.Г. 

Студентське наукове 

товариство студентів 

ННІ «КБІ» 

10.  Встановлювати ділові зв'язки із фінансово-

кредитними установами, органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, бізнес-

асоціаціями, громадськими організаціями, з метою 

реалізації основних завдань Центру 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Оніщенко І.О. 

Скорікова І.Г. 

11.  Впроваджувати технології бізнес-симуляцій 

(ігротехнологій) з фінансової грамотності та 

елементів кейс-методу в освітній процес  

 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Оніщенко І.О. 

Малафєєв Т.Р. 

Бітнер І.В. 

(із залученням 

завідувачів та 

викладачів кафедр) 

 

 

Директор Центру                                                                             Ірина ОНІЩЕНКО 


