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Шановні колеги! 

Запрошуємо фахівців, викладачів ЗВО, 

науковців та аспірантів  взяти участь у 

роботі Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції  

«Фінансово-кредитні системи в умовах 

зміни ділових циклів»,  
що відбудеться 15 травня 2019 року  

в Київському національному торговельно-

економічному університеті. 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

обговорення актуальних питань розвитку 

фінансово-кредитної системи України  

та зарубіжних країн в умовах зміни ділових 

циклів. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  

КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ) 

1. Циклічність економічних процесів: 

теорії та інструменти оцінювання 

впливу на фінансово-кредитні 

системи. 

2.  

 

Захисна та превентивна системи 

регулювання діяльності фінансових 

установ в умовах зміни ділових 

циклів. 

3. Підприємницька ділова активність 

в бізнес-циклі. 

4. Фінансова інклюзія та захист прав 

споживачів фінансових послуг. 

5. Хайп-цикл розвитку фінансових 

технологій. 

 

 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції Вам необхідно до 

24 квітня 2019 р. зареєструватися за 

посиланням: 

https://goo.gl/forms/bLGIKQIGCrQxV0453 

 та надіслати на пошту конференції тези 

доповіді  

 

Назва файлів має відповідати імені та 

прізвищу учасника конференції 

(наприклад: Іванов_Тези.doc). 

 

Участь у конференції  безкоштовна 

 

Робочі мови конференції –  

англійська, українська.  

 

 

 

Програма та збірник тез конференції 

 будуть опубліковані у електронному 

варіанті та розміщені на сайті КНТЕУ  

6 травня 2019 р. 

 

 

 

 

 

Координати оргкомітету 

Гордієнко Тетяна Миколаївна 

тел. 0677318694 

кафедра банківської справи  

тел. (044) 531-48-27 

ел. адреса: conference.kbs@gmail.com 
 

 

 

 

https://goo.gl/forms/bLGIKQIGCrQxV0453


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

Тези доповідей подаються, набрані в 

редакторі MS Word, шрифт Times New. 

Roman, кегель 15 pt, міжрядковий інтервал 

– 1,5 обсягом  – повні  2 сторінки, абзац – 

1,25 см. Поля: ліве та праве – 2,5 см, верхнє 

та нижнє – 2 см. Файл повинен мати 

розширення *.doc. 

 

У верхньому правому куті першої 

сторінки зазначаються прізвище та ініціали 

автора (співавторів), науковий ступінь, 

вчене звання, посада. Нижче – назва ЗВО 

та місто його розташування. Через один 

інтервал по центру сторінки – назва 

доповіді великими літерами, ще через один  

інтервал – текст. У тезах не повинно бути 

переносу слів та макросів. Ілюстрації 

(креслення, схеми, графіки, діаграми, 

рисунки) у тексті позначають скороченням 

«Рис.». Рисунки розташовують у тексті 

після посилання на них. 

 

Формули розташовують безпосередньо 

після тексту, в якому вони згадуються, по 

центру рядка. Номер формули зазначають 

на рівні формули в дужках у крайньому 

правому положенні на рядку. Формули, що 

розташовані послідовно і нерозподілені 

текстом, відокремлюють комою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік літературних джерел (тільки 

тих, на які є посилання у тексті) 

оформлюється загальним списком 

наприкінці тез під заголовком «Список 

використаних джерел» і складається 

відповідно до черговості посилань за 

текстом. 

 

Матеріали, подані з порушенням 

зазначених вимог, не приймаються. 

 

Тези, написані не за тематикою 

конференції відхиляються. 

 

Організаційний комітет залишає за 

собою право коригувати назви тез 

доповідей. 

 

Текст тез розміщуються в авторській 

редакції. Відповідальність за зміст 

матеріалів несе автор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Іванов І. І. 

к.е.н., доцент 

Київський національний  

торговельно-економічний університет, 

м. Київ 

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  НА 

РИНКАХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  

 

Сучасний етап розвитку ринку 

фінансових послуг характеризується… 

[…текст доповіді…] 

 

 

Список використаних джерел 

 

1. Зоценко О. К. Розвиток ринку акцій в 

умовах глобалізації / Економічний 

часопис-XXI. – 2013. –  № 7–8. – С. 50–52. 
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