
Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики» 

 

16 березня 2018 року в Харківському навчально-науковому інституті 

Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи» 

спільно з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН 

України та вищими навчальними закладами Німеччини, Польщі, Латвійської, 

Білоруської, Литовської Республік, Грузії та Азербайджану відбулася V 

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики». 

 

Питання, що були винесені на порядок денний, є актуальними та 

своєчасними. Формування умов для забезпечення фінансової спроможності всіх 

суб’єктів економічних відносин – це важливе завдання на шляху до 

забезпечення економічної безпеки країни, її регіонів, зростання рівня 

соціально-економічного розвитку; і головне – досягнення гідного рівня та 

якості життя населення. 

Президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук, 

професор, академік НАН України  Амоша Олександр Іванович доповів про 

напрями, пріоритети діяльності та розбудову Інфраструктури академії 

економічних наук України. 

У доповіді доктора економічних наук, професора, віце-президента 

Академії економічних наук України Ляшенка В’ячеслава Івановича 

«Формування регіональних інноваційних систем в Україні» було 



висвітлено проблеми та перспективні напрями розвитку регіональних 

інноваційних систем України в умовах децентралізації з урахуванням 

принципів сучасної регіональної політики ЄС. 

Академік АЕН України, доктор філософії Лернер Юрій Ілліч виступив із 

доповіддю «Теоретические основы формирования и использования в 

рыночной экономике финансовых инструментов» та зазначив необхідність 

тісної взаємодії навчального процесу з потребами сучасного підприємництва. 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України 

на конференції був представлений доктором економічних наук, доцентом, 

старшим науковим співробітником Івановою Ольгою Юріївною, яка 

виступила з доповіддю «Фіскальна децентралізація: реалії та перспективи». 

Доповідач висвітлила сучасний стан та здобутки фіскальної децентралізації для 

регіонів України та об’єднаних територіальних громад. Особливу увагу в 

доповіді було приділено тенденціям, проблемам й ризикам реформи 

децентралізації.  

 

Рекомендаціями в сфері фіскальної децентралізації стали: подальша 

децентралізація влади на всіх рівнях ієрархії з визначенням кола повноважень 

та відповідальності органів влади зі збільшенням ролі органів регіональної 

влади в соціально-економічному розвитку регіонів; підвищення рівня 

фінансової незалежності регіонів від центру; створення сприятливих умов для 

саморозвитку й самозабезпеченості регіонів; збільшення частки місцевих 

податків в дохідній частині місцевих бюджетів; збільшення питомої ваги 



податкових надходжень при відповідному зниженні частки трансфертів; 

законодавче врегулювання запропонованих рекомендацій. 

Доктор економічних наук, Голова правління Consilium Sp. z o.o. 

Мельниченко Олександр з Польщі доповів про останні тенденції у розвитку 

платіжної інфраструктури та систем оплати послуг у світі. Було окреслено 

переваги та перспективи впровадження подібних систем в Україні.  

 

Доктор економіки, ас. професор Балтійської міжнародної академії 

Латвійської республіки Машарський Олександр виступив з доповіддю 

«Смена бизнес-модели нерезидентского сегмента Латвийской банковской 

системы», розкривши її особливості та принципи функціонування. 

Питання державного регулювання процесів мікрофінансування 

розвитку малого та середнього підприємництва освітив доктор наук з 

державного управління, доцент, ХарРІ НАДУ Коваленко Микола, 

обґрунтувавши важливість даного питання в сучасних умовах господарювання. 

До виступу також було залучено докторанта, кандидата економічних 

наук, доцента Орєхову Катерину, що виступила з доповіддю «Шляхи 

відродження машинобудування в Україні». 

Обговорені на Конференції питання щодо проблем та перспектив 

розвитку фінансово-кредитної діяльності, дозволили учасникам визначити 

необхідність розробки та реалізації сучасних дієвих механізмів формування 

фінансової спроможності держави. 


