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Ш а н о в н і   к о л е г и ! 

 
19 листопада 2020 року Університет банківської справи запрошує взяти участь у 

ХIV Міжнародній науково-практичній конференції  
«РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВИХ РИНКІВ» 
 

У рамках науково-практичної конференції буде проводитися панельна дискусія як 
відкрите обговорення та обмін думками між учасниками конференції та запрошеними 
експертами. Тема панельної дискусії «Банківські системи країн світу: забезпечення 
стійкого розвитку, модернізація інфраструктури, фінансові технології та цифрові 
рішення» з розглядом питань:  

1. Політика, механізми та інструменти реагування урядів і регуляторів банківських систем 
країн світу на соціально-економічні виклики світової пандемії.  

2. Ініціативи забезпечення стійкості та модернізації банківської інфраструктури для 
підвищення фінансової стабільності.  

3. Фінансові технології і цифрові рішення для поглиблення фінансової інклюзії та безпеки в 
умовах нових викликів і загроз.  

4. Кримінально-процесуальні аспекти фінансових і кіберзлочинів. 
 

Напрями роботи конференції  для апробації результатів наукових досліджень: 
1. Реалізація цілей сталого економічного розвитку в умовах викликів кризи COVID-19. 
2. Функціонування та розвиток банківських систем світу: результативність і подальші кроки. 
3. Розвиток фінансової індустрії у відповідь на виклики сьогодення. 
4. Фінансові технології та цифрові рішення для забезпечення фінансової інклюзії та безпеки в 
умовах нових викликів і загроз. 
5. Стратегії, моделі та технології менеджменту в умовах цифрових трансформацій, інновацій та 
пандемічних обмежень. 
6. Новації у ключових аспектах обліку, аудиту та оподаткування.  
7. Нові виклики для секторального лідерства індустрії інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
8. Кримінально-процесуальні аспекти розслідувань фінансових і кіберзлочинів.  
9. Сучасні проблеми формування необхідних знань і навичок для задоволення поточних і 
майбутніх очікувань суспільства та ринку праці. 

 

До участі запрошуються науковці, представники фінансово-кредитних установ, 
підприємств, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти та всі зацікавлені особи. 

 
Мова конференції: українська, російська, англійська, польська. 

  



Форма участі в конференції: on-line у вигляді відеоконференції за допомогою 
платформи MOODLE. Електронне посилання на відеоконференцію буде надіслано усім 
зареєстрованим учасникам на їх електронну скриньку, яка вказана у заявці учасника 
конференції. 

 

Учасникам конференції пропонується публікація: 
 - тез доповідей у збірнику матеріалів конференції;  
- статті у Міжнародному науково-практичному журналі «Фінансовий простір» 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp (фахове видання категорії "Б" згідно наказу 
МОН України від 02.07.2020 р. № 886, Додаток 4). 

Електронний варіант збірника матеріалів конференції та електронний сертифікат 
учасника буде надіслано на електрону скриньку учасника, що вказана у заявці протягом 
місяця по завершенню роботи конференції. 

 

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ 
Для участі в конференції необхідно до 16 листопада 2020 року надіслати на 

електронну пошту conf@cibs.ubs.edu.ua: заявку на участь, текст тез доповіді в 
електронному форматі, копію квитанції щодо оплати організаційного внеску, рецензію 
(для аспірантів, здобувачів вищої освіти). Файли повинні носити прізвище автора (авторів), 
наприклад: Кобзар_тези.doc, Кобзар_заявка.doc, Кобзар_квитанція.doc. 

Матеріали вважаються прийнятими при умові отримання на e-mail учасника 
підтвердження від оргкомітету конференції. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
Обсяг тез – 3 сторінки формату А4. Усі поля – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 12, 

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, науковий ступінь, вчене 
звання, посада, назва організації. 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. Список використаних джерел оформляти згідно 
з вимогами щодо оформлення статей у фахових виданнях. Відповідальність за зміст і 
унікальність наданого матеріалу та відсутність академічного плагіату несе автор 
(автори). 

Заявка на участь в конференції повинна містити інформацію: 
1. Прізвище, ім’я, по батькові. 
2. Назва установи, науковий ступінь, вчене звання, посада. 
3. E-mail, контактний телефон. 
4. Вибраний напрямок, назва доповіді. 

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
Розмір організаційного внеску за участь у конференції та публікацію тез доповідей 

становить 198 грн.  
Реквізити для оплати: Університет банківської справи, ЄДРПОУ: 34716922, 

МФО: 820172, р/р UA088201720313281001201092072. Призначення платежу: 
ЧННІ. Оргвнесок за участь у конференції ПІБ. 

 
Контактні телефони:  
Відповідальний секретар Конференції:  
к.е.н, доцент Запорожець Світлана Володимирівна: 0677835191 
Відповідальний за прийом матеріалів Конференції: 
н.с. Романовська Людмила Віталіївна: 0976474290 


