РЕЗОЛЮЦІЯ
ХIV Міжнародній науково-практичній конференції
«РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВИХ РИНКІВ»
19 листопада 2020 р. відбулася ХIV Міжнародна науково-практична
конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових
ринків».
Конференція була організована та проведена Університетом банківської
справи на базі Черкаського інституту.
Співорганізаторами конференції виступили: Краківський економічний
університет (Польща), Поліський державний університет (Білорусь), Латвійський
університет (Латвія), Кавказський університет (Азербайджан) Громадська
організація «Україно-американська асоціація працівників вищої школи».
На конференцію було надіслано тези 71 доповіді із різних регіонів України та
зарубіжних країн.
На панельній дискусії та секційних засіданнях взяли участь представники
університетів зарубіжних країн: Познанського технологічного університету
(Польща), Ризького університету імені Страдіня (Латвія), Поліського державного
університету (Білорусь), Білоруського державного економічного університету
(Білорусь), Полоцького державного університету (Білорусь), Міждержавної
освітньої установи вищої освіти «Білорусько-Російський університет» (Білорусь),
Самаркандського інституту економіки і сервісу (Узбекистан), Євразійського
національного університету імені Л.М. Гумільова (Казахстан), Карагандинського
економічного університету Казпотребсоюзу (Казахстан),
а також університетів і наукових установ України: Університету банківської
справи, Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання
економіки, Київського національного університету імені Т. Шевченка,
ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
Львівського національного університету імені Івана Франка, Західноукраїнського
національного університету, Донецького національного університету імені Василя
Стуса.
На панельній дискусії «Банківські системи країн світу: забезпечення сталого
розвитку, модернізація інфраструктури, фінансові технології та цифрові рішення»
учасники конференції обговорювали актуальні теоретичні й практичні проблеми за
напрямками:
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.
Учасники конференції обговорили широке коло проблемних питань щодо:
кризових процесів в умовах глобалізаційних і соціально-економічні викликів
світової пандемії, монетарної та бюджетної політики, фінансової стабільності,
використання банківського сектору для відмивання коштів, отриманих злочинним
шляхом, розширення фінансової інфраструктури та інклюзії фінансових послуг,
розвитку нових фінансових ринків і інновацій та інші.
Учасники конференції познайомились з досвідом України, Польщі, Латвії,
Білорусії, Казахстану і Узбекистану стосовно вирішення означених проблемних
питань.
За результатами роботи конференції ухвалено:
1. Відмітити актуальність і значний інтерес до проблематики конференції з боку
закладів освіти та академічних установ країн учасників, високий рівень наукової
новизни та практичної значущості досліджень, які представлені до обговорення.
2. Вивчити можливість, з метою формування єдиного освітнього і наукового
простору, налагодження співпраці щодо виконання спільних наукових досліджень з
актуальної проблематики розвитку фінансової індустрії та банківських систем в
умовах глобалізаційних викликів, оцінювання впливу цифрових технологій на
економічне зростання, фінансову інклюзію та безпеку, протидії фінансовим і
кіберзлочинам, а також організації проведення та участі в спільних наукових
заходах для апробації впровадження теоретичних і практичних результатів
досліджень у практику освіти та науки.
3. Опублікувати матеріали конференції у вигляді збірника та фотозвіту на сайті
Черкаського інституту Університету банківської справи.
4. Підготувати і спрямувати звіт за результатами конференції до Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.
5. Рекомендувати учасникам конференції за результатами доповідей підготувати
статті та подати їх до публікації в наукових журналах Університету банківської
справи: «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (Web of
Science), «Вісник Університету банківської справи» (Категорія Б), «Фінансовий
простір» (Категорія Б).
6. Виразити глибоку вдячність усім учасникам конференції за конструктивну
наукову дискусію, а також тим, хто забезпечив її підготовку і проведення.
Проект резолюції пропонується затвердити загальними зборами конференції та
Вченою радою Університету банківської справи.

