
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, та на
виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 996 від
30.10.2009р., розпорядження голови обласної державної адміністрації
№604 від 30.10.2009р. про заборону проведення усіх масових заходів,
конференція була проведена в інтернет-режимі.
У конференції взяло участь 87 учасників, які загалом залишили 223
повідомлення.
Для обговорення оргкомітетом конференції було запропоновано 12
актуальних тем:

· "Пакети порятунку" європейських економік: проблеми
імплементації в Україні";
· «Ознаки виникнення фінансово-економічних криз»;
· "Банківська криза в Україні: зміна тенденцій";
· «Про регулювання економічного зростання в умовах
глобалізації»
· «Посилення ролі кількісних показників грошової
пропозиції»;
· «Проблеми стабілізації банківської системи України»;
· «Удосконалення процентної політики НБУ в умовах
кризи»;
· «Обґрунтування механізму реалізації валютної політики»;
· «Антикризовий менеджмент стабілізації фінансових
ринків»;
· «Шляхи покращення якості портфеля проблемних позик
банків»;
· «Оцінка чутливості оптимальних управлінських рішень
банку».

Серед зазначених особливий інтерес викликали теми, запропоновані до
обговорення доктором екон. наук, проф. Вищої школи Бундесбанку Т.М.
Діцом та канд. екон. наук ДВНЗ "Українська академія банківської справи
НБУ" Т.В. Процик "Пакети порятунку" європейських економік: проблеми
імплементації в Україні" (45 відвідувачів); канд. екон. наук з Головного
управління Національного банку України по м. Київ і Київській області
А.І. Степаненком "Ознаки виникнення фінансово-економічних криз" (29
відвідувачів); канд. екон. наук з Національного банку України Г.Т.
Карчевою "Банківська криза в Україні: зміна тенденцій" (25 повідомлень)
та ін.
У режимі вільного спілкування в ході конференції її учасниками були
ініційовані й обговорювались такі нагальні проблеми сьогодення, як
свинячий грип та його економічні наслідки, проблеми реформування

http://conf.academy.sumy.ua


фінансової системи України, проблеми застосування міжнародних
стандартів обліку в банківській системі України тощо.
За підсумками роботи форуму, найактивнішими учасниками стали канд.
екон. наук О.М. Костюк та канд. екон. наук Ф.О. Журавка з УАБС НБУ,
заступник директора Кримської республіканської дирекції "Комерційний
банк" М.В. Ворошев, д-р екон. наук, проф. Дніпропетровського
національного університету ім. О. Гончара О.Й. Шевцова, аспірант
Київського національного торговельно-економічного університету О.С.
Кот та ін.
До початку роботи Інтернет-форуму були видані Збірники тез доповідей
учасників конференції в 2-ух томах й надіслані всім учасникам
конференції.
Учасники ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми і
перспективи розвитку банківської системи України” на основі надісланих
тез виступів, а також результатів обговорення на Інтернет-форумі
ключових питань сучасного стану та перспектив розвитку банківської
системи в кризових умовах зробили ряд висновків та внесли пропозиції
щодо практичного їх впровадження.


