
9-10 листопада 2006 р. в Українській академії банківської справи
Національного банку України відбулася IX Всеукраїнська науково-
практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку банківської
системи України”.
Традиційно метою конференції стало фахове обговорення ключових
питань сучасного стану банківської та фінансово-кредитної систем,
виявлення та вирішення тенденцій і проблем їх розвитку, розробка
рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності та
вдосконалення правового забезпечення банківської системи в контексті
розвитку економіки України.
За підсумками роботи конференції розроблені рекомендації щодо
прийняття правових, економічних та управлінських рішень з метою
підвищення ефективності діяльності банківської системи в контексті
розвитку економіки України.
В роботі ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та
перспективи розвитку банківської системи України“ взяли участь понад
160 осіб, в тому числі фахівці Національного банку України, провідних
банків України, наукових та аналітичних установ, вищих навчальних
закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Донецька,
Севастополя, Сімферополя, Одеси, Черкас, Полтави, Ніжина, Сум,
науковці з Росії, Азербайджану та Польщі, а саме:

◦ Банківська школа Познані – проректор, професор Зігмунд
Пшибічин; декан факультету в м. Хорцов Іоланта
Сахарська-Таргош; начальник відділу міжнародних зв’язків
Каторжна Маузер;

◦ Азербайджанський державний економічний університет –
доктор економічних наук, професор Салех Мамедали оглу
Мамедов;

◦ Курська державна академія – проректор із
зовнішньоекономічної роботи, доктор економічних наук,
професор Солошенко В.М.; завідувач кафедри міжнародної
економіки, доктор економічних наук, професор Золотарьова
О.Л. і завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор
економічних наук, професор Векленко В.І.;

◦ Курський філіал Всесоюзного заочного
фінансово-економічного інституту – кандидати економічних
наук, доценти кафедри фінансів та кредиту Дремова Л.О. і
Феоктістова Т.В.;



◦ Бєлгородський Державний університет – кандидат
економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту
Харитоненко Л.А. і асистент цієї ж кафедри Шаніна А.М.

На пленарному і секційних засіданнях виступили з доповідями і взяли
участь в обговоренні понад 130 науковців і фахівців-практиків, серед них
академік НАНУ, понад 20 докторів наук, професорів.
Тематично роботу конференції було зосереджено на таких основних
питаннях:
Секція 1. “Грошово-кредитна політика у сприянні економічному
зростанню”. Виступили:
Петруня Юрій Євгенович – д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності. Тема доповіді: “Інтерналізація фондового ринку в
контексті маркетингового стратегічного аналізу комерційного банку”;
Феоктистова Тетяна Вікторівна – к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту. Tема
доповіді: “Особливості оподаткування банків в Російській Федерації”;
Остролуцький Микола Вікторович – заступник директора Департаменту статистики
та звітності, начальник управління звітів. Tема доповіді: “Роль банківської системи у
забезпеченні економічного зростання країни”;
Тарнавський Мирослав Олександрович – заступник начальника управління аналізу
розвитку секторів та регіонів Департаменту економічного аналізу та прогнозування.
Tема доповіді: “Аналіз результатів ділових очікувань підприємств України”;
Другов Олексій Олександрович – к. е. н., доц. кафедри банківської справи Львівського
банківського інституту НБУ. Tема доповіді: “Іноземний капітал у системі підтримки
банками розвитку економіки”;
Аршевський Михайло Олександрович – директор Макіївської філії АБ “Український
Бізнес Банк”. Tема доповіді: “О некоторых аспектах кредитования дотируемых
предприятий государственной формы собственности”;
Назаренко Зінаїда Василівна – к. е. н., доц. кафедри бухгалтерського обліку
Української академії банківської справи НБУ. Тема доповіді: “Сучасні підходи у
визначеності сутності та елементів управлінського обліку”;
Плахотник Максим Леонідович – к. е. н., головний консультант Експертно –
аналітичного центру aпарату Ради НБУ. Тема доповіді: “Динаміка доходів населення та
їх вплив на грошово-кредитну політику”;
Купрієнко Оксана Володимирівна – аспірант кафедри банківської справи Української
академії банківської справи НБУ. Tема доповіді: “Кредитування фізичних осіб в умовах
інтеграційного розвитку банківської системи України”;
Пластун Олексій Леонідович – викладач, кафедри бухгалтерського обліку Української
академії банківської справи НБУ. Tема доповіді: “Розвиток соціальної сфери
підприємств та роль банківського фінансування”.

Секція 2. “Банківський менеджмент”. Виступили:
Мещеряков Андрій Адольфович – к. е. н.. доц. Дніпропетровської державної
фінансової академії. Тема доповіді: “Теоретично-практичнo підходи до оцінки
внутрішньої економіки комерційного банку”;
Кочетков Володимир Миколайович – д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів
і банківської справи Міжнародного університету фінансів. Тема доповіді:



“Обґрунтування і класифікація факторів, що формують вартість банківської
організації”;
Обливанцов Володимир Вікторович – д. с-г. н., доц. кафедри менеджменту
Української академії банківської справи. Тема доповіді: “Безпека праці в банківських
установах при використанні комп’ютерних технологій”;
Харитоненко Людмила Анатоліївна – к. е. н., доцент Бєлгородського державного
університету. Тема доповіді: “Значення внутрішнього аудиту в управлінні банківською
діяльністю”;
Рисін Віталій Васильович – к. е. н., доцент кафедри банківської справи Львівського
банківського інституту НБУ. Тема доповіді: “Структура ресурсної бази українських
банків”;
Слобода Лариса Ярославівна – завідувач відділу аспірантури Львівського
банківського інституту НБУ. Тема доповіді: “Оцінка ефективності регулювання
кредитних ризиків банку за витратним підходом”;
Перзеке Микола Борисович – ст. викладач кафедри банківської справи Таврійського
національного університету ім. В.І. Вернадського. Тема доповіді: “Деякі особливості
кредитування в Криму”;
Савченко Тарас Григорович – асистент кафедри банківської справи Української
академії банківської справи НБУ. Тема доповіді: “Трансфертне ціноутворення у банках
України: проблеми теорії та практики”;
Егоричева Світлана Борисівна – к. е. н., доц., завідуюча кафедрою банківської справи
Полтавського університету споживчої кооперації України. Тема доповіді:
“Методологічні аспекти реінжинірингу комерційних банків”;
Лобода Дмитро Леонідович – ст. викладач кафедри банківської справи Української
академії банківської справи НБУ. Тема доповіді: “Порівняльний аналіз кількісних
підходів оцінки банківських ризиків”;
Сюркало Богдан Іванович – асистент кафедри фінансів Української академії
банківської справи НБУ. Тема доповіді: “Сучасні підходи застосування показника
фінансової потужності підприємства в процесі фінансового планування”.
Секція 3. “Проблеми правового регулювання фінансово-кредитних
відносин та банківської діяльності в Україні”. Виступи відбулися за
програмою конференції.


