
Звіт про роботу ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» 

 

5 - 6 листопада 2020 року на базі кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ЦНТУ відбулась третя Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної 

сфери», яка проводилась в он-лайн форматі на платформі Zoom. 

Науковці, фахівці-практики, працівники державного управління з України, 

Республіки Білорусь, Польщі, Литви, Молдови мали добру нагоду обмінятись 

досвідом, новими напрацюваннями, відкриттями, обговорити злободенні питання 

розвитку державних та територіальних фінансів, зміцнення фінансової стабільності 

підприємств, особливостей становлення фінансового ринку, банківської діяльності, 

страхового захисту, пенсійного забезпечення та ін. В роботі конференції взяли участь 

більше 50 учасників. 

Робота конференції традиційно відбувалась у формі пленарного засідання та 

засідання наукових секцій. Із вступним словом до учасників, гостей та організаторів 

конференції звернувся Голова оргкомітету, доктор економічних наук, професор 

Олександр Левченко, який відзначив, що актуальність обраної для проведення 

науково-практичної конференції проблематики не викладає сумнівів та наголосив на 

важливості проведення заходу, оскільки обмін досвідом та вироблення конкретних 

напрямків вирішення проблем фінансово-кредитного забезпечення економіки та 

соціальної сфери сприятиме розвитку нашої держави. 

У вітальному слові декан факультету обліку та фінансів доктор економічних 

наук, професор Наталія Шалімова висловила подяку співорганізаторам, програмному 

та організаційному комітетам за клопітку та наполегливу працю при підготовці 

конференції, наголосила на необхідності співпраці університету з підприємствами, 

фінансовими установами, закордонними закладами вищої освіти, педагогами та 

школярами. 

Завідувач кафедри фінансів банківської справи та страхування доктор 

економічних наук, професор Володимир Сибірцев наголосив на необхідності 

широкого публічного обговорення напрямків роботи конференції, співставлення 

думок, напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення фінансово-

кредитного механізму розвитку економіки та соціальної сфери. 

Професор кафедри фінансів банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук Галина Пальчевич зауважила, що обрана тематика науково-

практичної конференції є доброю можливістю спілкування науковців, викладачів та 

фахівців-практиків, сприяє появі нових ідей стосовно оптимізації розвитку 

фінансової системи в умовах існуючих викликів та обмежень. 

З особливим інтересом були сприйняті доповіді провідних фахівців у сфері 

фінансів і кредиту: Олени Кузьменко (заступника Голови Первозванівської ОТГ 

Кіровоградської області); Олени Берегової (директора філії в м. Кропивницький 

ПрАТ акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»); Марії Короткої (заступника 

начальника фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного 

фонду України в Кіровоградській області); Марини Тимофієнко (керівника 

відділення АТ «А-Банк»); Олександра Кучеренка (начальника Кропивницького 

відділення АТ «МОТОР-БАНК»); Яни Дейкун (заступника директора Регіонального 



відділення АТ КБ «Приватбанк», керівника напряму реалізації програм малого і 

середнього бізнесу); Андрія Логвіна (виконавчого директора ТОВ «УТЛАКТИВ») та 

ін. 

За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасниками 

конференції була прийнята резолюція, в якій запропоновано: розвивати спільну 

наукову діяльність між Центральноукраїнським національним технічним 

університетом та закладами вищої освіти України та зарубіжних країн; сприяти 

розвитку і впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень 

університетів, фінансових інституцій та підприємств; орієнтувати наукові 

дослідження на впровадження їх результатів у практику діяльності суб’єктів 

господарювання, банківських установ, страхових компаній, використовувати їх в 

навчальному процесі вищої школи. 

Загалом ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-

кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» відбулася на високому 

організаційному та науковому рівні. Було обговорено багато складних і важливих 

питань, кожна доповідь викликала жваву дискусію. За результатами роботи 

конференції сформовано збірку тез доповідей, в якій представлено результати 

дослідження актуальних питань фінансово-кредитного механізму розвитку 

економіки та соціальної сфери. 

 

 

Зав.кафедри фінансів,  

банківської справи та страхування    Володимир СИБІРЦЕВ 


