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Шановні колеги!
27 жовтня 2017 року ДВНЗ «Університет банківської справи» запрошує
взяти участь у XI Міжнародній науково-практичній конференції
«РОЗВИТОК
БАНКІВСЬКИХ
СИСТЕМ
СВІТУ
В
УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ», присвяченій 50-річчю з дня
заснування Черкаського навчально-наукового інституту.
Тематичні напрями конференції:

Інституціональні чинники розвитку глобальної економіки.

Актуальні питання функціонування та розвитку банківських систем світу.

Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання.

Інформаційні системи і технології, моделювання в економіці.

Правові та соціально-філософські проблеми в економіці та освіті.
У рамках науково-практичної конференції буде проводитися панельна
дискусія як відкрите обговорення та обмін думками між учасниками
конференції та запрошеними експертами і представниками банківських
установ. Тема дискусії «Цифрова економіка: можливості та загрози для
банківських систем» з розгляду таких питань: 1. Електронні гроші – виклик
монетарній політиці; 2. Трансформація банківської діяльності в умовах
цифровізації економіки.
До участі запрошуються науковці, представники фінансово-кредитних
установ, підприємств, навчальних закладів, аспіранти, студенти магістратури,
та всі зацікавлені особи.
Мова конференції: українська, російська, англійська, польська.
ВИМОГИ ДО УЧАСТІ
Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2017 року пройти
онлайн-реєстрацію на сайті Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи» (http://cibs.ubs.edu.ua/reiestratsiia-dlia-uchastiv-konferentsii/) з обов’язковим заповненням усіх полів реєстраційної форми та
поданням матеріалів.
За результатами конференції передбачається підготовка збірника
матеріалів тез доповідей, колективної монографії та публікація статей у
міжнародному науково-практичному журналі «Фінансовий простір» (фахове
видання).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Обсяг тез – 3 сторінки формату А4. Усі поля – 20 мм. Шрифт Times New
Roman, 14, міжрядковий інтервал – 1. У верхньому лівому кутку вказується
УДК. Назву доповіді друкувати великими жирними літерами симетрично до
тексту. Праворуч, через один інтервал під назвою доповіді – прізвище та
ініціали автора. Посада, назва організації, e-mail. Тези доповіді повинні
включати мінімальну кількість формул і графіків, які виконуються за
допомогою спеціальних редакторів MS Office. Формули розміщувати по
центру, нумерацію здійснювати по правому краю. Рисунки повинні бути
згруповані як єдиний об’єкт. Посилання та список літератури (не більше 5
джерел) оформляти згідно з вимогами щодо оформлення статей у фахових
виданнях.
ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її
учасників. Організаційний внесок за участь у конференції та публікації тез
доповідей становить 143 грн.
Реквізити для оплати:
Назва організації: ДВНЗ «Університет банківської справи»
Код ЄДРПОУ: 34716922
МФО банку: 820172
Назва банку: ДКСУ в м. Києві
Рахунок: 31250237192072
Призначення платежу: Черкаський інститут. Організаційний внесок ПІБ у
конференції.
Контактні телефони:
Відповідальний секретар Конференції:
к.е.н, доцент Жежерун Юлія Володимирівна: 0633407114
Відповідальний за прийом матеріалів Конференції:
Романовська Людмила Віталіївна: 0976474290
Електронна пошта: nov@cibs.ubs.edu.ua

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Усі бажаючі можуть надсилати наукові статті, які будуть опубліковані в
міжнародному науково-практичному журналі «Фінансовий простір»,
включеного до переліку фахових видань України з економічних наук та
представленого в міжнародних наукометричних базах даних. З фінансовими
умовами і вимогами щодо оформлення статей можна ознайомитися на сайті
журналу – http://fp.cibs.ubs.edu.ua/
УЧАСТЬ У КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ
Учасники конференції та всі бажаючі мають змогу взяти участь у
написанні колективної монографії «Цифрова економіка як ключовий тренд
розвитку постіндустріального суспільства». Більш детальна інформація
щодо монографії розміщена окремим інформаційним листом.

Шановні науковці, фахівці, практики!
запрошуємо взяти участь у написанні колективної монографії
«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Передбачається підготовка монографії за таким змістом:
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1 Цифрова економіка: об’єктні основи, сутнісні характеристики, та категоріальні особливості
1.2 Концептуальні підходи щодо формування цифрової економіки
1.3 Загальна інфраструктура і технологічний базис цифрової економіки

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

І

ПЕРСПЕКТИВИ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

2.1 Індустрія 4.0 і цифрові трансформації реального сектору економіки
2.2 Цифровізація фінансового сектору і розвиток фінансової інфраструктури цифрової економіки
2.3 Цифрове суспільство: трансформаційний потенціал основних соціальних інститутів
2.4 Державна політика та державне управління в контексті цифровізації економіки
2.5 Цифрова економіка в умовах прискоренного розвитку глобалізаційних процесів та формування
постіндустріального суспільства

РОЗДІЛ 3. ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
3.1 Ключові цифрові тренди реального сектору національної економіки
3.2 Розвиток фінансового посередництва в умовах цифровізації
3.3 Цифровий профіль національного постіндустріального суспільства
3.4 Основні пріоритети формування стратегії державної політики щодо цифровізації національної економіки
3.5 Прикладні аспекти цифровізації державного управління

Увага! Редакційна колегія відкрита для спілкування та готова
розглянути цікаві матеріали для формування інших розділів монографії за
пропозицією авторів.
Головний редактор монографії – Пантєлєєва Н.М., д.е.н., доцент, заступник
директора Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи»
Заступники головного редактора – Колодій С.Ю., д.е.н., професор, професор
кафедри економіки та управління Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи»; Ребрик М.А., к.е.н., доцент кафедри фінансів та
банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи»
Відповідальний за прийом матеріалів – Романовська Л.В., науковий співробітник
ДВНЗ «Університет банківської справи»
E-mail: nov@cibs.ubs.edu.ua
Контрольні дати
Термін надання авторами матеріалів – до20.12.2017 р.
Розсилка монографії авторам – березень 2018 р.

Вимоги до матеріалів монографії та їх оформлення
Приймаються до розгляду матеріали, що не були раніше опубліковані, обсягом
до 1 д.а., які повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну,
методологічну або практичну цінність. Викладені наукові положення
обґрунтовуються, супроводжуються конкретними пропозиціями щодо поліпшення
існуючого стану.
Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25см.
Перенос слів (в тому числі і автоматичний), а також нумерація сторінок не
допускається.
Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати
загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Матеріали повинні
бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc,
гарнітура – Times New Roman Cyr, формат сторінки А4, береги: 2,0 з усіх боків.
Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування
програмах. Для рисунків і таблиць застосовується гарнітура Times New Roman,
чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу рисунку. Математичні формули
обов’язково повинні бути пронумеровані в круглих дужках.
Обов’язкові посилання на джерела в квадратних дужках. Бібліографічний опис
оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Назва статті друкується строчними літерами, вирівнювання – посередині. Після
відступу подається матеріал, оформлений як параграф монографії, а не стаття у
видання переліку ВАК України. Матеріали повинні бути ретельно перевірені на
відповідність правилам правопису.
Матеріали до монографії надсилаються окремими файлами, зокрема:
дослідження – з назвою, що містить прізвища всіх авторів (наприклад,
Сидоренко_Ващенко_матеріали.doc), довідка про автора – з назвою, що містить
прізвища авторів (наприклад, Сидоренко_Ващенко_довідка), для молодих науковців
(аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов’язково відсканована
рецензія доктора наук – з назвою, що містить прізвища авторів (наприклад,
Сидоренко_Ващенко_рецензія.doc).
Фінансові умови
Вартість публікації в монографії (без урахування пересилки) – 400 грн за 1 д.а.
На кожну публікацію незалежно від кількості співавторів надсилається один
примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 200 грн (без урахуванням
пересилки).
Реквізити для оплати надсилаються після прийняття редакційною колегією рішення
про включення матеріалів до колективної монографії.

Довідка про автора:
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада (обов’язкова інформація про кафедру або
структурний підрозділ)
Повна назва вищого навчального закладу або організації чи підприємства
Поштова адреса та індекс (для пересилки монографії):
Контактний телефон для спілкування
E-mail
Номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів
Назва матеріалу

СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!

