
РЕЗОЛЮЦІЯ 

ХV Міжнародної науково-практичної конференції  

«РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВИХ РИНКІВ» 

17 листопада 2021 р. відбулася ХV 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), Ужгородський національний університет (Україна), 

Кавказський університет (Азербайджан), Громадська організація «Україно-

американська асоціація працівників вищої школи».  

На конференцію було надіслано тези 83 доповідей від понад 100 учасників із 

різних регіонів України та зарубіжних країн.  

На панельній дискусії та секційних засіданнях взяли участь представники 

університетів зарубіжних країн: Поліського державного університету (Білорусь), 

Самаркандського інституту економіки і сервісу та Ташкентського державного 

економічного університету (Узбекистан), Євразійського національного університету 

імені Л.М. Гумільова, Академії Кайнар, Науково-дослідного інституту фінансового і 

податкового права права (Казахстан),  

а також університетів і наукових установ, асоціацій, банківських установ і 

підприємств України: Університету банківської справи, Державного науково-

дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, Асоціація 

українських банків, Департамент роздрібного бізнесу АТ «Ощадбанк», Київського 

національного університету імені Т. Шевченка, Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Львівського національного 

університету імені Івана Франка, Державний університет телекомунікації, 

Національний університет харчових технологій, Одеський національний 

економічний університет, Сумський державний університет, Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Університет державної 

фіскальної служби України, Хмельницький національний університет,  ТОВ «ШОП 

ЖСМ».  

На панельній дискусії «Банківські системи країн світу: забезпечення стабільності, 

антикризовий досвід і конкурентні переваги» учасники конференції обговорювали 

актуальні теоретичні й практичні проблеми за напрямками:  

1. Трансформація забезпечення фінансової стабільності банківського сектору в 

сприянні сталому розвитку.  

2. Фінансова цифровізація: процеси, регулювання, проблеми і виклики часу.  

3. Цифрові фінансові активи в сучасній грошовій системі.  



Учасники конференції обговорили широке коло проблемних питань щодо 

нових викликів стабільності фінансових систем, враховуючи динаміку процесів 

цифровізації та невирішеність проблеми світової пандемії COVID-19, які, як два 

важливих поліаспектних чинника, впливають на монетарну і бюджетну політики,  

розвиток банківських систем, загострюють проблематику фінансової безпеки, 

змінюють стратегії менеджменту, підходи фінансового консалтингу. Значна увага 

була приділена питанню діджиталізації, як інноваційного вектору розвитку, що 

стимулювала розширення фінансової інфраструктури, прискорення впровадження 

фінансових інновацій на основі цифрових технологій та поглиблення інклюзії 

фінансових послуг. Було підняте гостро дискусійне питання цифрових активів як 

нової форми грошей, невизначеності їх правового режиму, глобальної ініціативи 

центральних банків стосовно випуску власних цифрових валют та моделей 

регулювання. 

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: 1) розвитку фінансової індустрії та банківських систем в 

умовах глобалізаційних викликів; 2) оцінювання зрілості учасників фінансового 

ринку та суб’єктів господарювання реального сектору до цілей сталого розвитку та 

цифрових трансформацій; 3) оцінювання впливу процесів цифровізації на 

економічне зростання, фінансову інклюзію та безпеку. 

3. Розширити представництво в спільних наукових заходах для апробації 

впровадження теоретичних і практичних результатів досліджень у практику освіти 

та науки. 

4. Розширити тематику спільних наукових заходах у форматі панельних дискусій з 

актуальних проблем сучасної фінансової науки і практики. 

5. Опублікувати матеріали конференції у вигляді збірника та фотозвіту на сайті 

Черкаського інституту Університету банківської справи.  

6. Підготувати і спрямувати звіт за результатами конференції до Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. 

7. 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. Категорія А), «Вісник Університету банківської справи» (Категорія Б), 

«Фінансовий простір» (Категорія Б). 

8. Висловити 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. 


