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    ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ: 
 

 дослідження теоретико-методологічних основ функціонування банків 

України на регіональному рівні  

 розробка фінансових та організаційних механізмів забезпечення 

інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України  

   



 дослідження ефективності функціонування банків та банківської 

системи  

 реалізація потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного 

реформування економіки України 

 дослідження ефективності функціонування системи національного 

фінансового посередництва 

 економічна та фінансова безпека держави, регіону, галузі, суб’єктів 

господарювання  

 інвестиційно-інноваційне забезпечення національного господарства та 

інтелектуальна власність 

 фінансові механізми вирівнювання диспропорцій соціально- 

економічного розвитку України  

 теоретичні та прикладні основи управління фінансами суб'єктів 

господарювання  

 механізми та інструменти реалізації фіскальної політики України 

   

   

   
 

   НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ: 
 

 Організаційно-економічний механізм функціонування банків України в сучасних умовах (номер державної реєстрації 

0112U001401) 

 Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності банків України (номер державної реєстрації 0112U001402) 

 Методологічні та інституційні засади забезпечення фінансової стійкості банків України (номер державної реєстрації 

0115U004089) 

 Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (номер державної реєстрації 

0115U004090) 



 Фінансові та організаційні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (номер 

державної реєстрації 0118U000023) 

 Перспективи інвестування в небанківському фінансовому секторі (номер державної реєстрації 0112U000750) 

 Фінансові механізми та інструменти вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України (номер 

державної реєстрації 0115U004165) 

 Стратегічні пріоритети та інструменти державної політики розвитку небанківського інституційного інвестування в 

Україні (номер державної реєстрації 0118U000024) 

 Структурні трансформації економіки України: макро-, мезо- й мікрорівні (номер державної реєстрації 0115U005679) 

 Пріоритети фінансової безпеки в контексті забезпечення стабілізації соціально-економічного розвитку України (номер 

державної реєстрації 0117U004181)  

 Перспективи та загрози розвитку реального сектору економіки України в умовах макроекономічної нестабільності 

(номер державної реєстрації 0116U001482)  
  

  КОНФЕРЕНЦІЇ:  
 

 Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” 

 Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 

розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи” 

 Міжнародна науково-практична конференція “Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах трансформаційних перетворень” 

 Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, 

аспірантів та студентів “Тенденції та перспективи розвитку фінансово-

кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз” 

 Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний стан та 

пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України” 

 Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування стратегії 

соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні” 

   

   



    

    



    

    



    

    



    

    

 

 


