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V КОНГРЕС З РЕГУЛЮВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

ПРОБЛЕМАТИКА
Наукова Рада Конгресу рекомендує наступні тематичні
напрямки, однак просимо не обмежуватися виключно
даними темами:
1. Банківське законодавство Польщі після впровадження
посткризових директив Європейського Союзу.
2. Compliance – значення для фінансової стабільності (установ
і клієнтів).
3. Фінансові регуляції після BREXIT. EBA в Варшаві.
4. Теорія і практика макропруденційного нагляду.
5. Resolution – порятунок чи ліквідація банку?
6. Фінансові установи та фінансова система щодо
зловживання (misconduct risk, misuse risk).
7. Фінансова стабільність – складова сектора державних
фінансів (компонент фінансового ринку).
8. Законодавчий процес фінансового регулювання.
9. Правові аспекти нових технологій в фінансових послугах
(fintech, bitcoin, block chains).
10. Чи в Польщі/ЄС готові до сек’юритизації?
11. Актуальні зміни в регулюванні фінансового сектору.
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Шановні пані та панове!
Від імені організаторів Конгресу і Наукового комітету
Конференції запрошуємо Вас взяти участь в роботі V
Конгресу з Регулювання Фінансових Ринків, а також до
надсилання своїх наукових статей на конкурс call for
papers. Запрошуємо надсилати до 4 вересня 2016 року
оригінальні наукові статті, результати емпіричних
досліджень, порівняльний аналіз, тематичні
дослідження (case study), коментарі і т.д. Наукові
роботи будуть представлені та обговорені на науковій
конференції під час Конгресу. Кількість наукових статей
є обмеженою, тому надіслані наукові праці будуть
оцінюватися Науковою Радою Конгресу, до складу якої
входять представники: науки, учасників фінансових
ринків, органів, які контролюють фінансові інституції та
організаторів. В цьому році, кращі наукові статті будуть
підлягати рецензії і опубліковані в наступному томі
монографії про політику і практику регулювання
фінансових ринків. Робочі мови конференції:
англійська та польська.
Щиро запрошуємо Вас взяти участь!
к. е. н. Войцєх Роговскі,
(dr Wojciech Rogowski)
Секретар Конференції

