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МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР  

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

 

“Міжнародний науковий центр банківської справи та корпоративного 

управління” формується як міжнародний науковий колектив з науково-

дослідними інтересами у галузі  банківської справи та корпоративного 

управління. Переважна більшість учасників Центру є досвідченими 

науковцями, результати досліджень яких включають монографії, підручники, 

наукові статті з визначеної вище тематики, що й формує науковий фундамент 

Центру. 

 

  

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ 

 

 

 

 проведення і заохочення досліджень високої якості в сфері банківського 

та корпоративного управління;  

 участь в міждисциплінарних та транскордонних дослідженнях у рамках 

співробітництва з контактами у всьому світі;  

 консультування з професійними органами, банками, корпораціями та 

іншими установами по темам банківського та корпоративного управління;  

 поширення досліджень Центру шляхом опублікування досліджень та 

доповідей на конференціях і семінарах; 

 формування та подальший розвиток наукових шкіл, зокрема наукової 

школи корпоративного управління в банках, банківського регулювання та 

нагляду тощо; 

 розвиток репутації ДВНЗ «УАБС НБУ» на міжнародному рівні як 

перспективного закладу у галузі науки та освіти.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРУ 

 

Центр має кілька особливостей, які роблять його унікальним: 

 

 Це справді міжнародний центр. Центр створюється за участю 

університетів різних країн світу: ДВНЗ «Українська академія банківської 

справи (Україна); Белградської академії банківської справи (Сербія); Школи 

менеджменту Телфер університету Оттави (Канада), Англійської школи 

права (Великобританія). 

 Центр має міжнародну раду. Членами ради Центру є вчені та фахівці із 

багатьох країн світу, включаючи Німеччину, Канаду, Україну, Сербію, США, 

Великобританію, Італію, Чеську Республіку. 

 Члени Центру представляють 26 країн світу, щоб забезпечити дійсно 

міжнародне значення дослідницької діяльності Центру. 

 Багаторівневість організаційної структури Центру. Члени Центру 

представлені на трьох рівнях: перший – професорсько-викладацький склад; 

другий - аспіранти; третій - студенти. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ 

 

 

Центр управляється її керівником – Голова (Executive Director), який 

обирається на засіданні базової для Центру кафедри – кафедри міжнародної 

економіки ДВНЗ «УАБС НБУ». На засіданні кафедри обирається також й 

Рада Центру за поданням його Голови. Рада виконую дорадчу функцію. Рада  

складається з трьох видів членів: постійних членів; почесних членів; 

почесних членів з правом дорадчого голосу. Роботу Ради організовує Голова 

Ради.  
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ЧЛЕНСТВО В ЦЕНТРІ 

 

Центр має гарну мережу контактів у наукових та ділових колах з низкою 

установ і організацій по всьому світу.  

 

Члени Ради Центру: 

 

 Голова Ради: 

 

Олександр Костюк – доктор управління бізнесом, д.е.н., професор, 

Українська академія банківської справи Національного банку України 

(Україна) 

 

 Почесні члени: 

 

Рендалл Moрк - професор університету Альберти (Канада) 

 

Кріс Барт - професор, школа бізнесу ДеГрут та коледж директорів 

університету МакМастер (Канада) 

 

Казунорі Сузукі - професор, Уетерхед Центр міжнародних відносин, 

Гарвардський університет (США) 

 

 Члени, з правом дорадчого голосу: 

 

Пол Чіснол - виконавчий директор, Асоціація британських банкірів 

(Великобританія) 

 

Maрк A. Вінн - Віце-президент Федерального резервного банку м. Даллас 

(США) 

 

Деніел Л. Торнтон - Віце-президент Федерального резервного банку м. Сент-

Луїс (США) 

 

Саллі Скатт - управляючий директор, Міжнародна федерація банків 

(Великобританія) 

 

Джеральд Дуайер - д.е.н., директор, Центр фінансових інновацій і 

стабільності, Департамент досліджень, Федеральний резервний банк м. 

Атланта (США) 
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Дітер Гердесмаєр - Європейський центральний банк (Німеччина) 

 

Джеффрі В. Гюнтер - віце-президент, Федеральний резервний банк м. 

Даллас (США) 

 

Тао Жа - д.е.н., директор Центру кількісних економічних досліджень, 

департамент досліджень Федерального резервного банку м. Атланта (США) 

 

Сігбьерн Атле Берг - Норвезький центральний банк (Норвегія) 

 

Ян Фрейт – д.е.н., керівник відділу фінансової стабільності, Національний 

Банк Чехії (Чеська Республіка) 

 

Маріо Кваклірелло – Департамент банківського та фінансового нагляду, 

регулювання і наглядової політики, Відділ макроекономічного аналізу, Банк 

Італії (Італія) 

 

Гінтаутас Позінас - головний радник з правових питань, Відділ у справах 

Європи, Департамент міжнародних зв'язків, Банк Литви (Литва) 

 

 Постійні члени ради: 

 

Сергій Козьменко – д.е.н., професор, проректор, Українська академія 

банківської справи Національного банку України (Україна) 

 

Даніель Зекхал - професор, школа управління ім. Телфер Університету 

Оттави (Канада) 

 

Предраг Дедіч - професор Белградській академії банківської справи (Сербія) 

 

Крістоф Касерер - професор, Технічний університет Мюнхена (Німеччина) 

 

Том Мортімер - професор, директор Школи права Англії та директор 

Міжнародної Групи права, школа права Англії (Великобританія) 

 

Ірина Дьяконова – д.е.н., професор, Українська академія банківської справи 

(Україна) 

 

Федір Журавка - д.е.н., професор, Українська академія банківської справи 

(Україна) 

 

Михайло Макаренко – д.е.н., професор, завідуючий кафедрою міжнародної 

економіки, Українська академія банківської справи (Україна) 
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Співробітники Центру:  

 Професорсько-викладацький склад  

 

Гарольд А. Блек - професор кафедри фінансів, 

університет Теннессі (США)  

 

Нобуесі Яморі - професор, Вища школа 

економіки, університет Нагойя (Японія)  

 

Трейсі Воідтке - професор банківської справи 

та фінансів, кафедра фінансів, Університет 

Теннессі (США)  

 

Анона Aрмстронг - професор, керівник Центру 

міжнародних досліджень корпоративного 

управління, університет Вікторії (Австралія)  

 

Крістоф Ван дер Ельст - професор, професор ділового права та економіки, 

університет Тілбург (Нідерланди)  

 

Міцуно Мітсурі - професор Вищої школи бізнесу, університету Ніхон 

(Японія)  

 

Симона Замбеллі - професор факультету економіки університету Болоньї 

(Італія)  

 

Стефан Прігге - професор, Гамбургська школа бізнесу (Німеччина)  

 

Вей Роуі - професор фінансів, кафедра фінансів, банківської справи і права, 

коледж ділового адміністрування, університет штату Небраска (США)  

 

Барбара Касу Лукас – д.е.н., Бізнес школа сера Джона Касса, університет Сіті 

в Лондоні (Великобританія)  

 

Раймонд А. К. Кокс - професор фінансів, технологічний інститут 

університета Онтаріо (Канада)  

 

Фелікс Лопес Ітуріга - професор кафедри економіки фінансів, університет 

Вальядоліда (Іспанія)  

 

Джакомо Ночера - професор кафедри фінансів, університет Бокконі (Італія)  
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Мональ Абдель-Бакі - професор економіки, школа бізнесу Американського 

університету в Каїрі (Єгипет)  

 

Роман Томашек - професор кафедри корпоративного права, школа права 

Дарема, університету Дюрхема (Великобританія)  

 

Маркус Стіглбауер - д.е.н., департамент з питань управління та організації 

дизайну університету Регенсбурга (Німеччина)  

 

Агнешка Шльомка-Голебіошка - професор Варшавського університету 

економіки (Польща)  

 

Мауріціо Ла Росса - професор університету 

Калабрії (Італія)  

 

Аннет Пайусте - професор Ризької вищої 

школи бізнесу (Латвія)  

 

Томас Гстраунхаллер - професор, кафедра 

бухгалтерського обліку, університет 

Кейптауна (Південна Африка) 

 

Карлос Помбо - професор школи 

менеджменту Університету де лос Андес 

(Колумбія)  

 

Амбіка Паті - професор Північно-Східного 

Хіллського університету (Індія)  

 

Олена Костюк – к.е.н., доцент, ДВНЗ 

«Українська академія банківської справи 

НБУ» (Україна)  

 

Рамі Зейтун - професор кафедри фінансів, департамент економіки та 

фінансів, коледж бізнесу та економіки, університет Катару (Катар)  

 

Туркі Аль-Шиммірі - професор, університет Кувейту (Кувейт)  

 

Валентина Делла Корті - професор кафедри ділового адміністрування, 

університет Неаполя (Італія)  

 

Вікторія Дудченко – к.е.н., доцент, ДВНЗ «Українська академія банківської 

справи НБУ» (Україна)  

 



 7 

Канан Йілдірім - професор, Кадір Хас університет, факультет міжнародних 

фінансів (Туреччина)  

 

Юлія Чала – к.е.н., доцент, ДВНЗ «Українська академія банківської справи 

НБУ» (Україна)  

 

Понгсак Хунтракул - професор, університету Чулалонгкорна (Таїланд)  

 

Сафедін Буалі - професор, Інститут менеджменту університета Тунісу (Туніс)  

 

Людмила Хомутенко – к.е.н., доцент, ДВНЗ 

«Українська академія банківської справи 

НБУ» (Україна)  

 

Хасан "Мохаммад Анвар" Мансур – професор, 

кафедра розвитку державного сектора і 

університету Ярмуку (Йорданія)  

 

Тетяна Мазило – к.е.н., доцент, ДВНЗ 

«Українська академія банківської справи 

НБУ» (Україна)  

 

Ольга Квачан – викладач ДВНЗ «Українська 

академія банківської справи НБУ» (Україна) 

 

Самі Натан - професор бухгалтерського 

обліку і фінансів, технологічний інститут 

Нью-Йорка - Бахрейн Кампус (Бахрейн)  

 

Мохаммад Талха - професор, коледж управління промисловістю (Саудівська 

Аравія) 

 

Вікторія Федірко – к.е.н., викладач ДВНЗ «Українська академія банківської 

справи НБУ» (Україна) 

 

Тетяна Медвідь – викладач ДВНЗ «Українська академія банківської справи 

НБУ» (Україна) 

 

 

 Аспіранти 

 

Саріт Рao - університет Небраски в Лінкольні (США) 
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Саша Фернандес - коледж ділового адміністрування, університет штату 

Небраска (США) 

 

Дмитро Говорун - ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

(Україна) 

 

Марина Бричко - ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

(Україна) 

 

Ганна Мірошниченко - ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

(Україна) 

 

Євген Дмітрієв - ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

(Україна) 

 

Ярослав Мозговий - ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

(Україна) 

 

 

 Студенти  

 

Найкращі студенти спеціальності міжнародна 

економіка третього, четвертого та п’ятого курсів 

спеціальності «Міжнародна економіка», які 

представляють кафедру на відповідних заходах 

Центру. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ НАПРЯМИ 

 

Центр має план досліджень у сфері корпоративного управління, які 

включають дослідження корпоративного управління в банках, ради 

директорів, винагород директорів, регулювання банківської діяльності, 

банківських операцій, фондового ринку. 

 

Проекти, орієнтовані на міжнародний рівень вивчення включають 

дослідження в області корпоративного управління в банках під час 

фінансової кризи, винагороди директорів банків і регулювання банківської 

діяльності. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЕКТИ ЦЕНТРУ 

Науково-дослідні проекти, які планується почати або розпочались в 2010-

2011 роках та дати їх завершення: 

 

1. Євразійські перспективи розвитку банківських систем 

Дата видання - травень 2010 (монографія укр. мовою) 

 

2. Антикризові парадигми корпоративного управління в банках: нові 

інституціональні перспективи (монографія англ. мовою) 

Дата видання - травень 2010 

 

3. Євразійські перспективи розвитку банківських систем (друге видання) 

Дата видання - березень 2011 (монографія англ. мовою) 

 

4. Корпоративне управління (монографія англ. мовою) 

Дата видання: жовтень 2011 

 

5. Банківське регулювання в умовах кризи: міжнародний огляд (монографія 

англ. мовою) 

Дата видання - грудень 2011 

 

КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

1. Участь у міжнародному обговоренні та подальшій розробці 

прикінцевого варіанту рекомендацій Базельського комітету 

(Швейцарія) «Підвищення стійкості банківського сектору» (березень-

травень 2010 р.) 

2. Участь у міжнародному обговоренні та подальшій розробці 

прикінцевого варіанту рекомендацій Базельського комітету 

(Швейцарія) «Вдосконалення корпоративного управління в банках» 

(березень-червень 2010 р.) 

3. Участь у міжнародному обговоренні та подальшій розробці 

прикінцевого варіанту рекомендацій Комісії з ринків фінансових 

послуг (Великобританія) «Корпоративне управління» (березень-

травень 2010 р.) 
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4. Участь у міжнародному обговоренні та подальшій розробці 

прикінцевого варіанту рекомендацій Комісії з ринків фінансових 

послуг (Ірландія) «Корпоративне управління в банках та страхових 

компанія» (травень-липень 2010 р.) 

5. Участь у міжнародному обговоренні та подальшій розробці 

прикінцевого варіанту рекомендацій Європейської комісії 

«Корпоративне управління у фінансових закладах» (червень-вересень 

2010 р.) 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Перша щорічна міжнародна конференція «Корпоративне управління 

та регулювання в банках» - травень 2010 (онлайн конференція) 

 

Міжнародний центр банківської справи та корпоративного управління 

ініціює проведення щорічної міжнародної конференції з питань 

корпоративного управління в банках. Ця конференція закликає вчених, 

політиків і бізнесменів до участі у дискусії. Конференція являє собою форум, 

в якому делегати можуть взаємодіяти і підтримувати зв'язки за тематичним 

розділами у сфері корпоративного управління та регулювання в банках в 

міжнародному контексті.  

 

Перша конференція відбулася в Інтернеті в травні 2010. Мова конференції - 

англійська.  

 

2. Друга щорічна міжнародна конференція «Корпоративне управління та 

регулювання в банках» - лютий 2011 (онлайн конференція) 

 

3. Секція "Корпоративне управління в банках" в рамках щорічної 

міжнародної конференції "Міжнародна банківська конкуренція: теорія і 

практика" - травень 2011 (за участю іноземних фахівців, англ. мовою) 

 

4. "Фінансові ринки та корпоративні структури: глобалізація в умовах 

кризи". Міжнародна студентська наукова конференція – квітень 2011. Мова 

конференції – англійська. Учасники – студенти Шведської школи економіки 

та бізнес-адміністрування (Фінляндія), Лондонської школи економіки 

(Великобританія), університету Глазго (Великобританія) та студенти ДВНЗ 

«УАБС НБУ». 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙ  

 

1. 15.11.2010 р. - відкрита лекція англ. мовою для студентів спеціальності 

міжнародна економіка проф. Свена-Олофа Коліна (університет 

Хальмштаду, Швеція). Тема – «Шведські бізнес-групи» 

2. 15.11.2010 р. - відкрита лекція англ. мовою, підготовлена найкращими 

студентами магістратури спеціальності міжнародна економіка та 

аспірантами кафедри міжнародної економіки за участю проф. Свена-

Олофа Коліна (університет Хальмштаду, Швеція). Тема – «Теорія та 

практика корпоративного управління» 

3. 01.03.2011 р. - відкрита лекція 

англ. мовою для студентів 

спеціальності міжнародна 

економіка проф. Андрія 

Яковлева (Вища школа 

економіки, Росія). Тема – 

«Корпоративне управління в 

Россії» 

4. 22.04.2011 р. – програма лекцій «Корпоративне управління та 

регулювання в банках». Відкриті лекції на вказану тему англ. мовою за 

участю проф. Карстена Гернера, Лондонська школа економіки 

(Великобританія), проф. Іайна МакНейла, університет Глазго 

(Шотландія) та окремих викладачів кафедри міжнародної економіки та 

Академії для студентів ДВНЗ «УАБС НБУ». 
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