
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ  
«ФІНАНСОВА УКРАЇНА-2008» 

 
 

Економіка будь-якої країни у значній мірі характеризується рівнем розвитку фінансово-банківської 
системи, досконалістю механізмів, регулюючих її стан. Останні події у світі, насамперед у США, це 
переконливо довели. А стабільність і конкурентоздатність цієї системи є інтегрованим результатом 
удосконалень у фінансовій, банківській, кредитній сферах і пов’язаних з ними напрямків діяльності.  

Тому так важливо, щоб спеціалісти у цих справах з державних, комерційних і громадських 
організацій вели між собою діалог з метою знаходження і визначення ефективних засобів, програм, рішень 
у даному секторі економіки. 

Саме цій меті служить Міжнародний форум «Фінансова Україна-2008», який є 
наступником  започаткованої у 2004 році компанією «ЗовнішЕкспоБізнес» за підтримки Уряду та  сприяння 
НБУ України  щорічної міжнародної спеціалізованої виставки – форуму «Банк-Розвиток».  

Відповідно із задумом організаторів форуму створені всі умови для того, щоб на одному 
конгресово-виставковому майданчику фахівцям  фінансово-банківської сфери було представлено  новітнє 
обладнання, технічні засоби, програмні продукти, сучасні інформаційні технології, а також паралельно 
обговорювались різні актуальні аспекти цієї сфери. 

Фінансовий Форум розрахований на професійну аудиторію і готується за участю фахівців. Захід 
проводиться за підтримки  Національного банку України, Міністерства економіки України та Державної 
комісії з регулювання ринку фінансових послуг України.  Серед організаторів – Український Кредитно-
Банківський союз, Ліга страхових організацій України, Національна асоціація кредитних спілок України, 
Українське товариство фінансових аналітиків, Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України. 

Партнером-спонсором авторитетного форуму виступила Київська Аудиторська Група - 
українська компанія, яка за 12-річний період діяльності здобула високу репутацію та, будучи асоційованим 
членом Praxity - Альянсу незалежних бухгалтерських та аудиторських фірм, займає провідні позиції у сфері 
аудиту та консалтингу не тільки на українському, а й зарубіжних ринках.  

Ділова програма Форуму складатиметься з конференції «Банківська система України: актуальні 
проблеми та ризики», низки семінарів, в числі яких семінари на теми: «Брендінг у фінансових структурах: 
імідж чи репутація», «Нові акценти в системі захисту інформації для банків та фінансових організацій»,  
майстер-класів «Управління ризиками, як елемент підвищення ринкової вартості компанії», «Розробка 
стратегії просування банківських продуктів на ринку фізичних осіб», а також презентацій, круглих столів. 

Серед організаторів заходів ділової програми такі відомі організації, як Deloite ToucheTohmatsu 
(одна з чотирьох найбільших у світі компаній з консалтингових та аудиторських послуг), компанія 
headtechnology Ukraine (продукти з інформаційної безпеки провідних світових розробників), Moscow 
Bussiness School (забезпечення бізнес-освіти міжнародного рівня якості), представництво в Україні компанії 
WALLER-System-Registraturen (визнані у світі технології компактного зберігання та оперативного 
управління паперовими документами банків).  

В експозиційному блоці форуму – три спеціалізовані виставки:  
 

§ V спеціалізована виставка банківського обладнання, сучасних технологій і послуг для банків  

 «Банк-Розвиток-2008»; 
§ II спеціалізована виставка банківських, фінансових, страхових та інвестиційних послуг  

 «Світ фінансів-2008»; 
§ Перша спеціалізована виставка бухгалтерських технологій «Главбух-2008».  
 

Всупереч несприятливим економічним умовам у виставках взяли участь 62 підприємства, наукових 
центрів та організацій з різних регіонів України, також з Німеччини, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Росії.  
Експозиція за масштабом більша, ніж минулого року, і дає певне уявлення  про те нове, що 
використовується в Україні і пропонується в інших країнах. 

Показово, що у виставках беруть участь вітчизняні і іноземні компанії, які є лідерами у своїх 
сегментах ринку. Серед українських експонентів постійні учасники форуму: компанія «ДОРС Україна» (м. 
Київ), яка є офіційним представником на території країни добре відомого у світі виробника банківського 
обладнання DORS (Росія), Науково виробниче підприємство “ЕЛКОМ” (м. Донецьк), яке завдяки 
оптимальним рішенням з автоматизації та механізації обробки готівки для фінансових та торговельних 
організацій  стало лідером у реалізації  таких проектів по всій території України і одержало позитивні 
відгуки  НБУ на випробувану і впроваджену у виробництво серію детекторів валют; ТОВ «ПРОФІНДУСТРІЯ 

– УК»  (м. Київ), що майже  30 років займається виробництвом  високоякісного банківського обладнання і 



має на своєму рахунку  понад 100 патентів;  НВО “Сенсор” (м. Донецьк) - один із лідерів серед виробників 
пристроїв, призначених для визначення справжності банкнот та цінних паперів, які єдині в Україні пройшли 
сертифікацію за стандартами ISO 9001 і мають сертифікат відповідності з електробезпеки та 
електромагнітної сумісності; НВО СПЕКТР (м. Миколаїв), яке є одним з провідних виробників обладнання 
для торгівлі та банківських експертиз і асортимент детекторів валют якого нараховує 20 базових моделей 
та близько сотні їх модифікацій; Українська міжгалузева асоціація «Укрбанктехніка», яка об’єднує, крім 
банківських установ, близько десяти відомих підприємств, і займається удосконаленням технологій 
виготовлення банківської техніки, ТОВ „Сі. Пі. Ес.” (м. Київ) – безперечний лідер на ринку банківських 
технологій України у постачанні та обслуговуванні банківської техніки та додрукового обладнання. 

Серед іноземних компаній-лідерів, представлених на виставці - MIG Investments SA (Швейцарія), 
яка пропонує широкий вибір торгового програмного забезпечення та надзвичайно привабливі і вигідні 
форми ділової співпраці для банків та фінансових посередників з різноманітними можливостями отримання 
прибутку; Online Business Technologies Inc. (Угорщина) - одна з найбільших фірм-розробників засобів 
фінансового програмного забезпечення у своїй країні; компанія KONSMETAL Sp. z o.o. (Польща) - 
провідний польський виробник  вогнестійких шаф і сейфів, які мають високу надійність завдяки технічній 
досконалості і впровадженню системи управління якістю за стандартом ISO 9001. 

Традиційно в експозиції представляється розділ послуги для банків. Серед експонентів - ТОВ 
«Європєум» (м. Київ), яке займається розробкою проектів банківських приміщень та їх дизайну, Архів – 
центр (м. Київ), що виконує архівні роботи всіх видів, а також створює і на високому рівні обслуговує архіви 
електронної інформації. 

Експозиція виставки враховує сучасні тенденції і проблеми на фінансовому ринку, зокрема 
ситуацію з частим в останній час неповерненням боргів банкам і кредитним установам. Ці проблеми 
допомагають вирішувати колекторські компанії - учасники виставки: ТОВ «Агенція з Повернення Боргів в 
Україні» (м. Запоріжжя), ТОВ «Спеціальне боргове управління» (м. Київ), компанія «Credit Collection Group» 
(м. Київ), ТОВ «Внутрішня виконавча служба» (м. Київ) та інші. 

Винятково важливе значення для фінансово-банківської системи має сучасне програмне 
забезпечення  і ця тенденція також знайшла відображення в експозиції форуму, і поруч з названими вище 
зарубіжними компаніями, лідерами у цій галузі є  й українські. Це Корпорація Парус - одна з провідних 
компаній вітчизняного ринку інформаційних технологій, технології  якої можуть автоматизувати всі основні 
напрямки діяльності підприємства включно з бухгалтерським, податковим і управлінський обліком; ТОВ 
БАКОТЕК (м. Київ), - один із провідних дистриб’юторів ліцензійного програмного забезпечення в Україні з 
високопрофесійною командою фахівців, Фірма «1С» (м. Київ), яка розробила такі широко відомі  програмні 
продукти системи «С», як «1С: Підприємство»: «1С Бухгалтерія», «Управління торгівлею», «Зарплата та 
управління персоналом», «Управління виробничим підприємством», «Управління торговим підприємством» 
та інші; ТОВ «Арт-мастер» (м. Київ), яка працює на ІТ-ринку  понад 8 років і має філії у 25 обласних центрах 
України. 

Складність практичних завдань, з якими доводиться стикатись всім, хто створює нові підприємства, 
проводить фінансово-кредитні і розрахункові операції, вимагає глибшого  розуміння  цих процесів. Тому 
серед експонентів - перша в Україні профільна громадська організація Конгрес Незалежних Фінансових 
Радників України» (м. Донецьк), яка об'єднує вузькоспеціалізованих фахівців різних областей знань, що 
працюють по професії «Незалежний Фінансовий Радник», яка ставить завдання ініціювати національну 
програму підвищення фінансової письменності населення України. 

Одним з найскладніших завдань для кожного бізнесмена є сплата податків, і поки законодавці не 
розробили нових законів, надзвичайно корисно оптимально використовувати діючі. Саме цьому вчить ITQ 
Сompany (м. Київ), яка пропонує  проведення оптимізації і зменшення податків на основі ефективних схем 
легалізації податків, спираючись на виключно  правові засади і досконале знання податкового 
законодавства України. А компанія «ЕкспертФінанс» представляє цілий комплекс юридичних та 
консультаційних послуг з оцінки юридичних, адміністративних та податкових ризиків. 

Чітке спрямування форуму на професійну аудиторію пояснює участь у форумі багатьох відомих 
спеціалізованих видань. Генеральний інформаційний партнер форуму -  щоквартальний діловий журнал 
«БАНКИРЪ», який велику увагу приділяє висвітленню розвитку систем безготівкових платежів, їх 
технічному та технологічному забезпеченню, IT-рішенням, інноваціям у галузі банкоматної та POS-
термінальної техніки, підвищенню безпеки платіжних та кредитних карт. Журнал «Головбух» - перший 
щотижневик для головного бухгалтера – виступив Генеральним інформаційним спонсором виставки 
«Главбух-2008». 

В цілому зміст форуму дає підстави для переконаності у перспективності даного заходу і 
важливості його ролі у вирішенні багатьох практичних питань у фінансово-кредитній сфері країни, 
впровадженні кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

 

ПРЕС-СЛУЖБА 


