Чобо ЛЕНТНЕР (1962, Папо, Угорщина) –
кандидат економічних наук, габілітований доктор з
фінансів, професор, аудитор у справах судочинства,
фінансових установ і бюджету, податковий експерт.
У 1989 році закінчив навчання в Будапештському
університеті економічних наук, у 1991 році отримав
посаду доктора економічних наук. Дисертація на
звання кандидата економічних наук захищена в
1995 році в Академії наук Угорщини.
Після закінчення університету займав посаду
банкіра, був членом ради директорів державних
підприємств, а також головою спостережної ради. У 1996 році обраний
депутатом до міської ради Будапешту, у 1998 році – до Парламенту Угорщини. З
2002 року професійну діяльність спрямовує на сферу викладання, наукових
досліджень. Протягом останніх років опублікував сотні наукових праць, книг,
підручників. У 2008 році в Кембриджі потрапив до списку 2000 найуспішніших
людей. У 2013 нагороджений Почесною науковою нагородою імені Шандора
Векерле за докладені зусилля до розвитку освіти у сфері угорських фінансів та
економіки. У 2016 році Банківська асоціація Угорщини нагородила почесним
званням Посла Фінансової культури за діяльність у сфепі створення фінансового
підходу нового типу та наукових основ державних фінансів. У 2008 році
професор Капошварського університету, у 2014 році удостоєнний звання
почесного професора Університету імені Святого Іштвана. Відомий і визнаний
на національному та міжнародному рівні фахівець економіної політики, що
базується на нетрадиційних інструментах, та активної державної моделі.
Чобо Лентнер до 2007 року керував фінансово-обліковим інститутом
Західно-угорського університету (м. Шопрон), був заступником декана, до
2009 року – член Ради по захисту докторських дисертацій. У Великобританії
протягом двох років проводив дослідження британської монетарної і фіскальної
політики, а також аналізував механізм впливу кризи вторинного іпотечного
ринку. У 2008-2012 роках займав посаду керівника підрозділу Інституту бізнесу
імені Олександра Векерле в м. Будапешт. З 2012 року професор Національного
університету державної служби факультету політології та державного
управління, керівник Інституту державних фінансів. Постійний член, керівник
дослідницької теми Докторської школи з політології, член університетської
Габілітаційної ради, а також Коллегії з політології. У 2014 році запрошений
доспідник Bank of England та Пекінського університету Minzu, у 2015 році –
Federal Reserve (Washington DC). З 2013 року провідний фахівець програми

суспільного мислення нового типу Угорського Національного Банку, член
правління фондів Pallasz Athéné. З 2011 року головний редактор Суспільного
огляду (Polgári szemle), член радакційної колегії наукових журналів: з 2012 року
Фінансового огляду (Pénzügyi szemle), Contemporary Economics (Варшава),
Наукового віснику Київського національного університету, з 2013 року
Банківського огляду (Hitelintézeti Szemle), Moderna Veda (Прага), з 2015 року
Acta Humana.
З 2001 року – член президії Спілки господарських та наукових товариств,
з 2011 року заступник генерального секретаря, з 2016 року віце-президент, у
2005 році обраний постійним членом Комітету досліджень майбутнього
Академії наук Угорщини. З 2007 року – член, експерт Відділу по економічним
наукам Комісії по акредитації вищих навчальних закладів Угорщини.
Наукові інтереси: фінанси національного господарства, менеджмент
державних фінансів, фіскально-монетарна політика, діяльність банківської
системи, бухгалтерська методика прийняття державних фінансових,
управлінських рішень.
Найважливіші англо-, українсько-, німецько- та угорськомовні публікації
доступні за посиланням:
https://www.researchgate.net/profile/Csaba_Lentner
www.lentnercsaba.com

