
 
 

 
 

 

 

 

 

Щорічна дослідницька конференція 2022 року 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ 

 

 

Макро- і мікроаспекти цифрових грошей і ринків 

 

19–20 травня 2022 року (змішаний формат) 

Кінцевий термін подання робіт: неділя, 19 лютого 2022 року 

 

 

Стрімкі інновації публічних і приватних блокчейнів невпинно розширюють кордони 
традиційних платіжних ринків. Цифрова трансформація фінансової галузі вимагає не 
лише технічних рішень, а й оновлення регуляторних практик та бізнес-моделей.  

 

Цифрові валюти центральних банків (далі – ЦВЦБ) – відкрита сфера для досліджень 
з великим потенціалом у багатьох секторах економіки. Як розвиватимуться засади і 
реалізація монетарної політики в економіці ЦВЦБ? Чи спричинять інвестиції в цифрові 
приватні активи нові ризики для фінансової стабільності? Як супутні технології, такі як 
штучний інтелект, змінять нагляд, платежі, емісію та управління активами?  

 

Сьома щорічна дослідницька конференція, організована Національним банком 
України спільно з Експертною мережею з питань бізнес-циклу зони євро (далі – 
EABCN), буде присвячена новим викликам публічної і приватної конкуренції у сфері 
платежів і децентралізованих фінансів разом з питаннями права і регулювання. 

 

Дводенний захід передбачає виступи основних доповідачів, панельні дискусії з питань 
монетарної та фіскальної політики, презентації дослідницьких робіт у змішаному 
форматі (онлайн або особиста присутність).  

Підтверджений ключовий спікер професор Маркус Бруннермаєр (Принстонський 
університет). 

 



Організаційний комітет запрошує надсилати роботи за такими напрямами (тематика 
конференції ними не обмежується): 

 Ефективність монетарної політики в умовах конкуренції між державними і 
приватними валютами;  

 Торгівля, волатильність іноземної валюти за наявності транскордонних ЦВЦБ;  

 Макропруденційна політика для цифрової ери;  

 Мікроструктура цифрових фінансових ринків;  

 Нові перспективи з алгоритмічними фінансовими продуктами; 

 Ціноутворення для цифрових активів; 

 Галузева організація платіжних платформ: національна конкуренція для 
глобальних гравців; 

 Стрибкоподібний розвиток у платіжних інфраструктурах та інструментах країн з 

ринками, що розвиваються.  

 

Відбіркова комісія конференції:  

Юрій Городніченко, Каліфорнійський університет, Берклі (голова); 

Олексій Кривцов, ЦБ Канади; 

Барбара Россі, ICREA Професор в UPF, Школа економіки в Барселоні та CREI, EABCN 
та CEPR; 

Соломія Шпак, Національний банк України; 

Міхня Константінеску, Національний банк України. 

 

Подання робіт 

Надішліть своє дослідження електронною поштою на адресу conference@bank.gov.ua, 
зазначивши в темі повідомлення ARC2022_назва роботи_ім’я першого автора. 

Жодних зборів за участь у конференції не передбачено. Кінцевий термін подання 
робіт – 19 лютого 2022 року [12:00 за східноєвропейським часом (EET)]. Авторів 
робіт, відібраних для конференції, буде поінформовано до 09 березня 2022 року. 
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