
НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ,  

КРУГЛІ СТОЛИ  
 

№ 

п/п 

Назва Вид (міжнародні, 

всеукраїнські та ін.) 

Місце та дата 

проведення  

Прізвище автора, назва 

докладу (вказати 

опубліковані тези, обсяг 

(д.а.)) 

1 2 3 4 5 
1.  Alternative economic system: solidarity 

economy for Ukraine 

3rd International Scientific 

Conference 

Kyiv, July 2-3, Taras 

Shevchenko National 

University of Kyiv, 

Institute of International 

Relations, 2015. 

Tsyganova N.V. The 

issues of bank 

consolidation in terms of 

solidary economy 0,2 д.а. 

2.  Фінансово-банківські та адміністративні 

послуги:проблеми управління та 

перспективи розвитку 

Міжнародна науково-

практична конференція  

 

12-13 листопада 2015 р. 

м. Тернопіль 
Алексеєнко М.Д. 

Новий світовий 

фінансовий 

порядок:економічна 

ментальність та 

інстититуційна довіра 

0,1д.а. 

3.  Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки 

 

 

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

М. Київ 05 - 06 

листопада 2015 Баріда Н.П Грошова 

емісія і створення 

монетарних передумов 

розвитку економіки 

0,3 д.а 

4.  Фінансов-кредитна система: вектор розвитку 

для України 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Ужгород, 24-26 квітня 

2015р. Баріда Н.П., 

Інституційні передумови 

запровадження 

інфляційного 

таргетцвання в Україні 

(0.3 д.а.) 

5.  Криза банківської системи: причини і шлях 

виходу 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Київ, 10 червня 2015 Баріда Н.П., 

Монетарні передумови 



подолання фінансово-

економічної та 

банківської кризи 

 0,4 д.а 

6.  Розвиток економічної системи в контексті 

міжнародного співробітництва 

Міжнародна науково-

практична конференція  

 

21-22 серпня 2015, Київ 

 
Бернацька О.О.  

Депозитна політика як 

елемент управління 

залученими ресурсами 

банку 

0,1 д.а. 

7.  Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання» 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

 

19–21 лютого 2015, 

м. Кременчук, 

Кременчуцький 

національний 

університет 

імені Михайла 

Остроградського 

Білошапка В.С. 

Використання інновацій 

в процесі залучення 

банківських інвестицій 

0,15 д.а. 

8.  Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки 

Науково-практична 

конференція 

 

5-6 листопада 2015,  

м. Київ, КНЕУ 
Білошапка В.С. 

Вплив центральних 

банків на фінансову 

стабільність 0,2 д.а. 

 

9.   Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки  

Науково-практична 

конференція 

Київ, КНЕУ, 5-6 

листопада 2015 
Брегеда О.А. 

Монетарні передумови 

подолання фінансово-

економічної кризи в 

Україні, 0,17 д.а. 

10.  Соціально-економічний розвиток України та 

її регіонів: проблеми науки та практики 

Міжнародна науково-

практична конференція  

 

25-26 вересня 2015 року, 

м. Одеса 

Войтов С.В. Кредитний 

ризик банку: сутність та 

управління в умовах 

невизначенності 

0,1 д.а. 

11.  Фінансово-кредитна система: вектор для 

України 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Ужгород, 23-25 квітня 

2015 року 

Ганусик Ю.Б. Активна 

антиінфляційна політика 

в умовах 

макроекономічної 



нестабільності  0,187 д.а. 

12.  Фінансова система країни: тенденції та 

перспективи розвитку 

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Острог, 24 квітня 2015 

року 
Ганусик Ю.Б. 

Антиінфляційна 

політика Національного 

банку України в умовах 

нестабільності 

фінансових 0,208 д.а. 

13.  Принципи нової економіки України та 

формування її фінансово-інвестиційної 

основи 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Дніпропетровськ, 10-

11 квітня 2015 року  
Ганусик Ю.Б. 
Інструментарій 

адаптивної політики в 

умовах циклічних 

коливань 0,3 д.а. 

14.  Диверсифікація міжнародної торгівлі та 

активізація інвестиційного співробітництва 

XVIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

м. Київ,  28-29 травня 

2015 року 
Ганусик Ю.Б. 

Особливості 

антиінфляційного 

регулювання розвинутих 

країн в умовах світової 

кризи 2008-2009 рр. 

0,207 д.а. 

15.  Модернізація національної економіки: зміни 

в умовах кризи 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Херсон,  15-16 травня 

2015 року 

Ганусик Ю.Б. Переваги 

та недаліки 

впровадження 

інфляційного 

таргетування в Україні 

0,29 д.а. 

16.  Проблеми сучасної економіки VII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

м. Запоріжжя, 15-16 

травня 2015 року 
Ганусик Ю.Б. 
Перспективи 

впровадження 

інфляційного 

таргетування в Україні 

0,29 д.а. 

17.  Міжнародна банківська конкуренція: теорія і 

практика 

Х Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Суми, 5 червня 2015 

року 
Ганусик Ю.Б. 
Проблемні аспекти 

впровадження 

інфляційного 

таргетування в Україні 



0,207 д.а. 

18.  Структурні трансформації національних 

економік в глобальному вимірі 

ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Миколаїв,  30 квітня 

2015 року 
Ганусик Ю.Б. 

Формування  ро 

циклічної стратегії в 

Україні  0,25 д.а. 

19.  Політика НБУ щодо подолання фінансово-

економічної кризи і формування монетарних 

передумов розвитку економіки 

Всеукраїнська науково-

практична 

5-6  листопада 2015 р, 

КНЕУ 
Заболотна Н.Г.  

Шляхи посилення 

впливу банків на 

розвиток реальної 

економіки, 0,15 д.а  

20.  Криза банківської системи: криза і шляхи 

виходу. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Київ, 10 червня 2015 

року / Асоціація 

українських банків: 

Університет банківської 

справи НБУ (м. Київ) 

Івасів І.Б. Банківська 

система України: криза, 

катастрофа чи нові 

можливості, 0,3 д.а. 

 

 

21.  Депозитні ресурси банку, як важлива 

складова майбутнього зростання банківської 

системи України 

Міжнародна науково-

практична конференція  

Ужгород: УНУ  

8 травня 2015 рік  
Коваленко М.О. 

Депозитні ресурси банку, 

як важлива складова 

майбутнього зростання 

банківської системи 

України  0,2 д.а. 

22.  Восьмі економіко-правові дискусії Міжнародна науково-

практична конференція 

6 жовтня 2015 Коваленко О.С., ROLE 

OF THE BANK CREDIT 

IN THE DEVELOPMENT 

OF THE ECONOMY 

0,1 д.а. 

23.  Перспективи створення сильної економіки 

для сучасної України 

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

1 грудня 2015 Коваленко О.С., Шляхи 

розвитку банківського 

кредитування аграрного 

сектору України 

0,1 д.а 

 

24.  Європейський вибір-нові можливості для 

прогресу та зростання фінансової системи  

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Київ, 24 квітня 2015 Коваленко О.С.,Роль 

банківських установ в 

мінімізації ризиків 

здійснення міжнародних 



торгівельних операцій, 

0,1 д.а. 

25.  Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Київ,КНЕУ ім. 

В.Гетьмана 

05-06 листопада 2015 

Коптюх О.Г. 

Системні зовнішньо і 

внутрішньоекономічні 

дисбаланси та 

передумови їх подолання 

0,15д.а 

26.  Зовнішні та внутрішні фактори впливу на 

економічну систему країн 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Київ: ГО «Київський 

економічний науковий 

центр», 30-31 січня 2015  

Костенко В.В. 

Особливості реєстрації 

банків та ліцензування 

банківської діяльності в 

Україні 

0,3 д.а.  

27.  Наукові здобутки на шляху до 

вдосконалення економіки країни 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Дніпропетровськ: НО 

«Перспектива», 7-8 

серпня 2015 рік 

Костенко В.В. 

Оцінка діяльності банків 

України як метод 

ідентифікації фінансових 

проблем у банківській 

сфері 

0,2 д.а.  

28.  Перспективи економічного розвитку країни: 

теорія, методологія та практика 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Одеса: ГО «Центр 

економічних досліджень 

та розвитку», 21-22 

серпня 2015 рік 

Костенко В.В. 

Заходи впливу 

Національного банку 

України за порушення 

банками законодавства 

0,2 д.а. 

29.  Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Київ, 05-06 листопада 

2015 р. 
Максименко Н. П.,  
Зміцнення довіри до 

банків як фактор 

подолання фінансово-

економічної кризи,  

0,25 д.а. 

30.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Будмайстерклас – 2015», 

 до 85-річчя КНУБА 

Міжнародна науково-

практична конференція 

25-26 листопада 2015 р. 

КНУБА 
Марчук Т.С.  

Економічні аспекти та 

перспективи 



банківського 

кредитування  житлового 

будівництва 0,1 д.а. 

31.  Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання 

IIІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

м. Кременчук, КНУ імені 

Михайла 

Остроградського, 19–21 

лютого 2015 р. 

Охрименко І.Б.  

До питання ресурсного 

забезпечення банків 

України 0,2 д. а. 

32.  Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 
м. Київ, ДВНЗ «КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана», 

5-6 листопада 2015 р. 

Охрименко І.Б. 

 Стандарти кредитування 

фізичних осіб в 

регулюючих заходах 

НБУ щодо подолання 

фінансово-економічної 

кризи в Україні 0,2 д.а. 

33.  Актуальні питання соціально-економічного 

розвитку держави, регіону та підприємства 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Львів, 27-28 

листопада 2015 року  

Охрименко І.Б. 

Оптимізація продуктової 

лінійки і форматів 

продажу в споживчому 

кредитуванні в банках 

України, 0,2 д.а. 
34.  Реформування економіки держави та 

регіонів: технологічні та економічні аспекти 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Київ, 19-20 червня 2015 

року 
Плічко Н. М.  
Банківська конкуренція 

як фактор формування 

інноваційної фінансової 

поведінки 0,3 д.а. 

35.  Актуальні проблеми економіки в умовах 

фінансової кризи 

 

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Київ, 18-19 вересня 2015 

року 
Плічко Н. М.  
 Банківська конкуренція 

в умовах 

інтернаціоналізації 

світового господарства в 

умовах фінансової кризи 

0,2 д.а. 

36.  Національні моделі економічних систем: 

формування, управління, трансформації 
Міжнародна науково-

практична конференція 

15-16 жовтня 2015 Примостка О.О., 
Кредитні бюро та їх 

розвиток в Україні  
1,1 д.а 



37.  Наукова-практична конференція «Стратегія 

підприємства: результативність за умов 

системних трансформацій» 

Міжнародна наукова 

конференція 

м. Київ, КНЕУ 

19 – 20 листопада 

2015 р. 

Самсонова О.І. 

Креативні банки в 

інноваційному розвитку 

економіки України  

0,15 д.а. 

38.  Науковий диспут: питання економіки та 

фінансів  

Міжнародна науково-

практична конференція  

 

Фінансово-економічна 

наукова рада, 

Міжнародний науковий 

журнал, Київ-Будапешт-

Відень, 30 червня 2015р. 

 

Свириденко А.Ю. 

Фінансові та нефінансові 

умови кредитування при 

структуруванні угоди, 

0,3 д.а. 

39.  Проблеми забезпечення ефективного 

функціонування та стабільного розвитку 

банківської системи України 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 
Київ, Університет 

банківської справи НБУ, 

28.05.2015  

Стрільчук Ю. І. 

Проблеми 

функціонування 

банківської системи 

України та шляхи її 

удосконалення, 0,1 д.а 

40.  Інтеграція України у європейський та 

світовий фінансовий простір 

 

Х Міжнародна 

 

20-22 травня 2015 р., 

м.Львів 

Теоретико-

концептуальні засади 

суверенних валютних 

стратегій в умовах 

глобальної інтеграції 

0,2д.а. 

41.  Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Кременчук 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

19-21 лютого 2015 р 

Труш Г.В. 

Напрямки оптимізації 

формування ресурсної 

бази банків України, 

0,2д.а. 

 

42.    Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки 

Науково-практична 

конференція 

 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 

Гетьмана» 

Асоціація українських 

банків 

5-6 листопада 2015                                                                                                             

м. Київ 

Труш Г.В. 

Вплив споживчого 

кредитування на 

розвиток фінансово-

економічної кризи в 

Україні, 0,2д.а. 

 



 

43.  Економічний і соціальний розвиток України 

в XXI столітті: національна візія 

та виклики глобалізації 

ХІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. молодих вчених 

Тернопіль, 26-27 березня 

2015 р. 
Фридель В.І. 

 Оцінка 

кредитоспроможності 

лізингоодержувачів в 

умовах нестабільності 

фінансового ринку,  

0,1 д.а. 

44.  Регіональний розвиток України: проблеми 

та перспективи 

Міжнародна науково-

практична конференція 

4 червня 2015 р, м. Київ, 

ДВНЗ «Київський 

національний 

економічний університет 

 м...В.Гетьмана» 

Ходакевич С.І.  

Державна участь у 

банківській системі  

0,07 д.а. 

45.  Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

5-6 листопада 2015 р., 

м.Київ, ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний університет 

 м...В.Гетьмана» 

Ходакевич С.І.  

Кадрове забезпечення 

банківської системи  

0,04 д.а. 

46.  Стратегія економічного розвитку країн в 

умовах глобалізації 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Дніпропетровськ, 26-

27 березня 2015 р., ДНУ 

ім. О.Гончара 

Циганова Н.В.  

Стратегія розвитку 

банківської системи 

України в умовах 

глобалізації фінансових 

ринків  0,1 д.а 

47.  Розвиток фінансової системи України в 

умовах економічних перетворень 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Київ, 15-16 квіт. 2015 р. 

КНТЕУ 
Циганова Н.В.  

Проблеми 

функціонування ринку 

банківських послуг в 

Україні, 0,1 д.а. 

48.  Перспективні напрямки наукових 

досліджень – 2015 

Міжнародна наукова 

конференція 

17-22 жовтня 2015 р. у м. 

Братислава 
Циганова Н.В. 
Концентрація капіталу 

як фактор підвищення 

конкурентоспроможност

і банківської системи 0,1 



49.  Сучасні тенденції розвитку світових 

фінансів 

Науково-практична 

конференція 

28 травня 2015 р., м. 

Київ, КНУ ім. Т. 

Шевченка, ІМВ 

Циганова Н.В. 
Передумови і наслідки 

прискорення 

консолідації капіталу в 

умовах фінансової 

глобалізації  0,2 д.а. 

50.  Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки 

Науково-практичної 

конференція 

05 – 06 листопада 2015,  

м. Київ, КНЕУ ім. 

Вадима Гетьмана 

Циганова Н.В. 

Проблеми та шляхи 

рекапіталізації банків в 

Україні 0,2 д.а.  

51.   Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Київ, КНЕУ, 05– 06 

листопада 2015р. 

 

Чуб П.М. До питання 

про антикризове 

управління банківським 

сектором України  

0,1 д.а. 

52.  Європейський вибір – нові можливості для 

прогресу та зростання фінансової системи 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

м. Київ, КНЕУ, 24 квітня 

2015 

Чуб П.М. До питання 

про фінансову стійкість 

банківської системи 

України в умовах кризи, 

0,1д.а.  

53.  Політика Національного банку України 

щодо подолання фінансово-економічної 

кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки 

Науково-практична 

конференція 

05– 06листопада 2015  

ДВНЗ «Київський 

національний 

економічний університет 

ім.. Вадима Гетьмана» 

Ярова А.В.  

 Національний банк 

України та регулювання 

діяльності фінансових 

посередників» 0,4 д.а. 

 


