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МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА КОНКУРЕНЦІЯ:  

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

         СУМИ, УКРАЇНА, 22 ТРАВНЯ 2014 

 

Концепція конференції  

 
Світова фінансова криза породила нові проблеми в управлінні та 
регулюванні банківської системи. Перспективи подолання кризи 
в значній мірі залежать від обраних напрямків розвитку сучасної 
фінансової системи. Думки, висловлені учасниками конференції, 
допоможуть вирішити вищезазначену проблему, відповівши на 
наступні запитання. Як стабільне зростання банківського сектора 
може бути досягнуте в рамках процесу інтеграції на фінансових 
ринках? Яким має бути ефективний пруденційний нагляд? Якою 
має бути роль центральних банків у регулюванні банківської 
системи? Які способи забезпечення балансу між конкуренцією і 
створенням ефективної системи управління ризиками? Яким 
повинно бути регулювання діяльності банків та інших 
фінансових інститутів для покращення їх звітності та прозорості? 
 

 

Терміни та умови подачі матеріалів для участі 

 
Учасникам конференції, які бажають виступити з доповіддю, слід 
надіслати повноцінну статтю англійською мовою на рецензування. 
І, у разі позитивної рецензії, про що автору буде повідомлено 
особисто, доповідь буде включено до Програми конференції. 
 

Кінцевий термін подачі статей: 15 березня 2014 р. 
Кінцевий термін рецензування статей: 15 квітня 2014 р. 
 

Просимо надсилати статті на електронну поштову скриньку: 
ukraine2014conf@virtusinterpress.org, копію 
alex_kostyuk@virtusinterpress.org 
 

Учасникам конференції, які бажають узяти участь у конференції 
дистанційно, слід надіслати тези доповіді, які будуть 
опубліковані у Збірнику тез конференції. 
 

Кінцевий термін подачі тез: 15 квітня 2014 р. 
 

Вимоги до оформлення тез: обсяг – до 3 сторінок формату А4, 
віддрукованих через 1,5 інтервали, розмір шрифту – 14, 
гарнітура – Тіmes New Roman. Параметри сторінки (поля): зверху 
– 2, знизу – 2, зліва – 3, справа – 2.  
 

Просимо надсилати тези на електронну поштову скриньку:  
  

 

Вартість послуги з публікації у збірнику тез  становить 811,90 грн 

 

o.poleva@uabs.edu.ua
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за 1 обліково-видавничий аркуш = 40 тис. знаків з пробілами,  у т.ч. ПДВ. 
Реквізити: отримувач: ДВНЗ «УАБС НБУ», р/р 46298900012 , МФО 399108, код 23635020, банк: 
УАБС НБУ м. Суми, призначення платежу: Плата від ПІБ (повністю) за публікацію 0, … обл.-
видавн. аркуша у збірнику тез. 
 
З питань узгодження оплати за публікацію тез необхідно телефонувати Полевій Олені 

Федорівні, фахівцю науково-дослідного центру академії  – тел. (058) 51-53;   (0542) 66-50-89. 
 
Із загальних питань конференції телефонувати директору науково-дослідного центру 
Семененко Тетяні Олексіївні – тел. (058) 52-15;   (0542) 66-50-89. 
 

Ключові напрямки 

 
• Режими банківського регулювання 
• Вплив Базеля ІІІ на ефективність діяльності банків 
• Регулювання валютного ринку 
• Корпоративне управління і соціальна відповідальність 
• Монетарна політика та інфляційне таргетування 
• Роль центральних банків у системі банківського 

регулювання 
• Інвестиційний банкінг 
• Злиття та поглинання банків  
• Практика винагороди директорів банків  
• Проблеми функціонування ради директорів 
• Ризик-менеджмент в банку 
• Банківське кредитування 

 

Ключові доповідачі 

 

 Ерік Піке, професор бізнес-школи KEDGE (Італія) 
 

Голови конференції та міжнародного наукового комітету 

 

 Сергій Козьменко, професор, в.о. ректора, ДВНЗ «Українська академія банківської справи 
Національного банку України», керівник Міжнародного центру економічних 
досліджень ризиків глобалізації (Україна) 

 Олександр Костюк, професор, ДВНЗ «Українська академія банківської справи 
Національного банку України», керівник Міжнародного наукового центру банківської 
справи та корпоративного управління (Україна) 

 

Члени міжнародного наукового комітету 

 

 Кеннет Спонг, віце-президент та економіст Федерального резервного банку Канзас-Сіті 
(США) 

 Емін Таразі, професор, директор дослідницького центру LAPE, завідуючий кафедри 
економіки, Університет Лімоджес (Франція) 

 Кімі Харада, професор, Чуо Університет (Японія) 

 Томас Мертенс, професор, Школа бізнесу Штерн, Університет Нью-Йорку (США) 

 Паоло Содіні, доцент, Стокгольмська школа економіки (Швеція) 

 Бйорн Ланц, доцент, Технічний університет Чалмерса (Швеція) 

 Кента Тойофуку, професор, Коледж економіки, Університет Ніхон (Японія) 
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 Рікардо Джимено, економіст Банку Іспанії (Іспанія) 

 Криштоф Опольскі, професор, Університет Варшави (Польща) 

 Жеррад Харфорд, професор, завідуючий кафедри економфки та фінансів, Школа бізнесу 
Фостер, Університет Вашингтону (США) 

 Аванідхар Субрахманям, професор, UCLA Школа менеджменту (США) 

 Франсуа Дерріен, професор, НЕС Париж (Франція) 

 Тео Вермален, професор, завідуючий кафедри інвестиційного банкінгу, INSEAD 
(Франція) 

 Серджио Россі, професор, завідуючий кафедри макроекономіки та монетарної 
економіки, Університет Фріборг (Швейцарія) 

 
 

Співорганізатори конференції 

  

 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку 
України» була заснована у 1996 році і є провідним університетом у 
підготовці фахівців з банківської справи, фінансів, юриспруденції. 
Кількість студентів академії – більше 2000. Наукова і дослідницька 
діяльність академії відповідає найвищим міжнародним стандартам, а 
співпраця з банками, фінансовими інститутами та бізнес-школами з 
усього світу дозволяє постійно підвищувати якість роботи академії. 
www.uabs.edu.ua 

  

 

Міжнародний науковий центр банківської справи та корпоративного 
управління заснований у 2010 році як дослідницький інститут на базі 
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку 
України». Науковці центру займаються дослідженнями у сфері 
банківської справи та корпоративного управління.  Перелік членів 
центру налічує більше 80 науковців з 32 країн світу. 
www.virtusinterpress.org/-International-Center-For-Banking-.html 

  

 

Міжнародний центр економічних досліджень ризиків глобалізації був 
заснований у 2012 році з метою обєднання науковців з різних країн для 
вирішення нагальних економічних проблем. Основними напряками 
дослідження центру є: проблеми стійкого екологічного розвитку, 
глобальні економічні ризики, глобальні ризики фінансових систем, 
ризики прийняття неправильних управлінських рішень, страхування і 
перестрахування глобальних ризиків. 
http://businessperspectives.org/content/view/297/81 

  

 

Видавнича компанія «Business Perspectives» публікує вісім наукових 
журналів та книги у сфері менеджменту, банківської справи, фінансів. 
Членами редакційної колегії журналу є провідні світові економісти та 
науковці. 
www.businessperspectives.org 

  

 

Видавничий дім “Virtus Interpress” публікує чотири журнали з 
корпоративного управління і регулювання, серії книг, виступає у ролі 
співорганізатора міжнародних конференцій та семінарів. 
www.virtusinterpress.org 
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Видавництво «Університетська книга» було засновано у 1999 році. 
Основною спеціалізацією є випуск наукової та навчальної літератури 
для вищих навчальних закладів. Видана якісна література з різних 
галузей знань зробила марку видавництва добре знайомої науковцям, 
викладачам і студентам. 
www.book.sumy.ua 

 

Місце проведення конференції 

 

 
ДВНЗ «Українська академія банківської 
справи Національного банку України», 

вул. Покровська 9/1, Суми, 40000, Україна 

 
 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 
вул. Покровська 9/1, Суми, 40000, Україна 
 

    
 
Засідання паралельних секцій будуть проходити у приміщенні наукової бібліотеки ДВНЗ 
«Українська академія банківської справи Національного банку України» 
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