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Протягом 2021-2022 навчального року у рамках роботи гуртка «Фінансовий 

аналітик» відбулося наступне: 

1.  Регулярні засідання гуртка за актуальними темами фінансового 

спрямування.  

2. Проведено підготовку учасників наукового гуртка «Фінансовий аналітик»  

до щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасна 

фінансова політика України: проблеми та перспективи». 

3. Кафедрою фінансів та економіки 08 грудня 2021 року було проведено IX 

Всеукраїнську науково-практичну онлайн конференцію студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Сучасна фінансова політика України: 

проблеми та перспективи», де учасники гуртка «Фінансовий аналітик 

поділилися вагомими результатами досліджень економічної та фінансової 

направленості.  Тези до конференції одноосібно та у співавторстві з 

науковими керівниками опублікували студенти кафедри, серед яких варто 

відмітити високий науковий рівень наступних публікацій: 

 Буждиган К.В., Краус Н.В. Kyiv smart city в умовах віртуальної 

реальності. Сучасна фінансова політика України: проблеми та 

перспективи [Текст]: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції,(м. Київ, 8 грудня 2021 р.) / Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Київ, 2021. С. 12-14. 

 Бузюк О.А., Ушенко Н.В. Зелена економіка як запорука сталого 

розвитку. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи 

[Текст]: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. 

Київ, 8 грудня 2021 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. 

Київ, 2021. С. 18 – 19. 

 Давидов М Бірюзові компанії: світовий досвід та українські реалії. 

Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: 

матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 8 

грудня 2021 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 

2021. С. 34 – 36. 

 Громова В. І., Краус Н.М. Інноваційні фінансові технології в умовах 

цифровізації та віртуальної мобільності [Текст]: матеріали ІХ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 8 грудня 2021 

р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2021. С. 26 – 

29. 

 Михайленко О. Г., Казак О.А. Інтегральне бізнес-планування як 

сучасний інструмент управління бізнесом [Текст]: матеріали ІХ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 8 грудня 2021 



р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2021. С. 75 – 

79. 

 Ваколюк Д.О., Сосновська О.О. Тенденції розвитку комплексного 

страхування банківських ризиків в Україні [Текст]: матеріали ІХ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 8 грудня 2021 

р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2021. С. 127 – 

130. 

 Pozur R.S., Kazak O.O. RISKS OF A PRIVATE INVESTOR IN THE 

CRYPTOCURRENCY MARKET [Текст]: матеріали ІХ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції,(м. Київ, 8 грудня 2021 р.) / Київський 

університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2021. С. 273 – 276. 

4. На засіданні гуртка «Фінансовий аналітик» у грудні 2021 року було 

розглянуто актуальні питання за темою «Економічний та фінансовий 

розвиток суб’єктів господарювання в умовах пандемії». Так, було 

досліджено стан роботи підприємств в умовах пандемії, наслідки пандемії 

для підприємств та страхових компаній, розглянуто сфери бізнесу, які 

найбільше постраждали від карантинних обмежень, робота спеціалістів в 

умовах ізоляції та віддаленості доступу. 

5. Учасники наукового гуртка прийняли активну участь у  Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, 

який у 2021/2022 навчальному році в Університеті Грінченка вперше 

проводився за спеціалізацією  «Економіка бізнесу». Переможцями І туру 

стали:  

 Золотоверха Анастасія Віталіївна (студентка спеціальності 051 

«Економіка» освітньої програми «Економіка міста. Урбаністика») на 

тему «Розвиток підприємництва в системі муніципального управління» 

(науковий керівник – д.е.н., професор Ушенко Н.В.); 

 Костікова Катерина Олександрівна (студентка спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми 

«Фінанси і кредит») на тему «Управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства» (науковий керівник - д.е.н., професор Ушенко 

Н.В.); 

 Чередніченко Анастасія Олексіївна (студентка спеціальності 051 

«Економіка» освітньої програми «Економіка міста. Урбаністика») на 

тему «Розвиток «зеленого» бізнесу: соціально-економічні ефекти, реалії 

та перспективи» (науковий керівник – д.е.н., професор Ушенко Н.В.).   

6. За результатами Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності 051 «Економіка», який проводився в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського у червні 2022 

року, дипломи ІІІ ступеня отримали Курочка Олександра Миколаївна та 

Пашиніна Любов Олександрівна, студентки ІІ курсу (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти) спеціальності «Економіка» освітньої 

програми «Економіка міста. Урбаністика» Факультету інформаційних 

технологій та управління. 


