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I Міжнародна науково-практична конференція
«Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики»
(29 листопада 2017 року)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
29 листопада 2017 року відбудеться
I Міжнародна науково-практична конференція
«Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики»
Мета конференції — з'ясування змісту та форм становлення, перспектив і ризиків розвитку
криптовалют (економічні, правові, технологічні аспекти)
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Криптовалюти: суперечливість тенденцій становлення інформаційно-мережевої
економіки
- загальна природа грошей, історичні та сучасні форми її втілення
- тенденції трансформації форм грошей в умовах глобалізації та втоми суспільства від
національних ієрархічних напружень
- перспективи розвитку грошей на шляху до мережевого суспільства
- національні гроші та криптовалюта: можливості співіснування
- криптовалюти як інвестиційно-спекулятивний актив
- криптовалюти у контексті перерозподілу глобальної економічної влади
- фінансово-економічні ризики ринку криптовалют та можливості їх хеджування
- криптовалюти та проблема довіри
- сфери легального використання криптовалют
2. Криптовалюти: базові технології та сучасний ландшафт
- базові технології, що лежать в основі криптовалют: технологія розподілених реєстрів та
криптографія
- використання технології «блокчейн» як спроба вирішення технічними засобами проблеми
створення надліквідного фінансового інструменту з високим ступенем суспільної довіри до
нього
- характеристики найбільш поширених криптовалют
- ICO як новітній механізм залучення фінансування: сучасний стан і перспективи
- перспективи застосування технології розподіленого реєстру у фінансовому секторі
- суб’єктний склад осіб, які здійснюють емісію криптовалют
- біткоін – прообраз створення глобальних мережевих грошей чи чергова піраміда?
3. Криптовалюти: підходи до регулювання
- огляд підходів міжнародних фінансових організацій, міжнародних та національних регуляторів
до розуміння природи криптовалют
- потенціал впливу криптовалют на системні фінансові ризики
- огляд підходів до сфер і аспектів регулювання криптовалют
- сучасна практика регулювання криптовалют: аналіз зарубіжного досвіду
- дискусії щодо регулювання обігу і ринку криптовалют в Україні
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Розширена програма та список виступаючих буде надіслано додатково.



Форми участі у конференції:
Під час роботи конференції заплановано обговорення питань конференції
Публікація тез в електронному збірнику матеріалів конференції

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
I Міжнародної науково-практичної конференції
«Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики»
Співголови організаційного комітету:
Аржевітін Станіслав Михайлович, д.е.н., завідувач кафедри банківської справи «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана», голова Громадської колегії Ради Національного банку України (м.Київ)
Гриценко Андрій Андрійович, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, заступник
директора з наукової роботи Інституту економіки та прогнозування НАН України (м.Київ)
Члени оргкомітету:
українські представники:
Гулей Анатолій Іванович, д.е.н., голова правління ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»,
співголова Вищої експертної ради при Раді Національного банку України (м.Київ)
Джус Михайло Олегович, секретар Громадської колегії Ради Національного банку України (м.Київ)
Остапишин Тетяна Петрівна, к.е.н., доцент, заст.завідувача кафедри банківської справи справи ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м.Київ)
Петренко Артем Михайлович, радник Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової
політики та банківської діяльності (м.Київ)
Прозоров Юрій Володимирович, президент Українського товариства фінансових аналітиків (м.Київ)
Ходакевич Сергій Іванович, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана» (м.Київ)
Шемет Тетяна Станіславівна, к.е.н., доцент, заст.завідувача кафедри банківської справи справи ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м.Київ)
Яременко Олег Леонідович, д.е.н., професор, п.н.с. Інституту економіки та прогнозування НАН
України (м.Київ)
іноземні представники:
Ігор Брітченко, доктор Хабіл., професор Державного Вищого Професійного Інституту ім. проф.
Станіслава Тарновського (м.Тарнобжег, Польща)
Лученок Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач відділом макроекономічної і фінансової
політики ДНУ «Інститут економіки НАН Білорусі» (Мінськ, Білорусь)
Павел Мацящик, доктор, ректор Державного Вищого Професійного Інституту ім. проф. Станіслава
Тарновського (м.Тарнобжег, Польща)
Позняков Віталій Вікторович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри банківської справи УО «Білоруський
державний економічний університет» (Мінськ, Білорусь)
Преснякова Олена Володимирівна, к.е.н., зав.сектором промислової політики ДНУ «Інститут
економіки НАН Білорусі», доцент кафедри банківської справи УО «Білоруський державний
економічний університет» (Мінськ, Білорусь)
Піотр Ярош, доктор, декан Вищої соціально-економічної школи (м. Пшеворськ, Польща)
Відповідальний секретар оргкомітету:
Стрільчук Юлія Ігорівна, асистент кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
(м. Київ, Україна)
Місце проведення конференції: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, Конференц-зал.


Для участі у конференції необхідно:
до 20 листопада 2017 р. заповнити заяву на участь у конференції (посилання), а також
відправити на скриньку kbs_conf@kneu.edu.ua (з темою повідомлення «Конференція-2017»)

тези доповіді. У назві всіх файлів обов’язково вказати прізвище учасника (у разі
співавторства – першого автора)
Форма проведення : 9.00 – 10.00 – реєстрація учасників
10.00 - 14.00 – пленарне засідання
14.00 – 15.00 – обідня перерва
15.00 – 17.00 – круглий стіл
17.00 – підведення підсумків
УВАГА! Факт прийняття оргкомітетом конференції матеріалів обов’язково підтверджується
зворотнім електронним листом!
КОНТАКТИ
Поштова адреса: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана», кафедра банківської справи, просп. Перемоги,
54/1, м. Київ, Україна, 03680. Телефон: +38 (044) 456-98-15.
Електронна адреса: kbs_conf@kneu.edu.ua
Контактна особа: Стрільчук Юлія Ігорівна, асистент кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана» (тел.+38-095-517-45-20)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Набір тексту тез виконується в редакторі Microsoft Word 6.0, 7.0: шрифт - Times New Roman; розмір кегля 12; міжрядковий інтервал - 1,0; розміри: абзацу - 10 мм; полів сторінки - 2,0 см.
2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (або першого співавтора). Файл зберігається в одному з
форматів .doc, .docx, .rtf (наприклад, Shevchenko.doc).
3. Рекомендований обсяг тез - до 3-х стор. Нумерація сторінок не проставляється, переноси в тексті не
допускаються.
4. Зліва вказати УДК. Справа друкується ім'я та прізвище автора, до якого в виносці прописуються науковий
ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та е-mail. У центрі листа друкуються назва тез великими літерами
(12 напівжирний) і анотація однією з робочих мов конференції.
5. Текст тез доповіді рекомендується формувати з дотриманням такої структури: постановка проблеми, виклад
результатів дослідження, висновки, література. Структурні елементи в тексті не виділяються.
6. Рисунки і таблиці виконуються засобами Microsoft Word або Microsoft Excel з використанням чорно-білої
гами кольорів і розміщені по тексту зі збереженням можливості їх редагування. Не допускається розміщення в
тексті сканованих з інших видань таблиць і малюнків. Всі таблиці і малюнки повинні мати назву з
використанням шрифту Times New Roman, 12 pt, жирний і представлені в книжковій орієнтації сторінки.
Нумерація рисунків і таблиць арабськими цифрами (рис. 1, табл. 1), а також посилання на них в тексті обов'язкові. Формули розміщуються по центру, нумеруються в круглих дужках праворуч. При наборі формул
використовується редактор формул Microsoft Equation, вбудований в Microsoft Word.
7. Посилання на літературні джерела, оформляються за текстом у квадратних дужках. Перша цифра - номер
джерела в списку літератури, друга - номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою,
номери джерел - крапкою з комою (наприклад: [1, с. 95-96], [2; 5, 7]).
8. Після тексту доповіді через 1 абзац вказується список використаної літератури (в алфавітному порядку).
Заголовок до списку - Література (розмір шрифту - 12, напівжирний курсив). Бібліографічний опис джерел для
тез оформляється у відповідності до ГОСТ 7.1-2006 (рекомендується використовувати сервіс http://vak.in.ua).
Для тез англійською мовою слід дотримуватися міжнародного бібліографічного стандарту АРА (http: // www.
Bibme.org/citation-guide/APA/book).
9. Для участі студентів та аспірантів у конференції обов’язкова рецензія наукового керівника або публікація у
співавторстві з науковим керівником.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
УДК ... ..
Прізвище Ім'я По батькові
вчений ступінь, наукове звання,
посада, назва організації, e-mail: ... ..
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ
…Постановка проблеми…
... Результати дослідження ...
... Висновки ...
Література
1. Малий І. Й. Держава і ринок: філософія взаємодії: Монографія / І. Й. Малий, М.ІІ. Диба, М. К. Галабурда. Київ: КНЕУ, 2005. - 358 с.
2. Lukianenko D. G. Convergence and divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases. Monograpf / D. G.
Lukianenko, V. I. Chuzhykov, M. G. Wozniak. - Kyiv: KNEU, 2013. - 688 с.
3. Лівенка А. І. Фінанси освіти: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / А. І. Лівенка. - 2010. - Режим
доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/63502.doc.htm.

