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Шановні студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської студентської наукової 

конференції «Фінансово - кредитні 

системи: проблеми теорії і практики», 

що відбудеться 20 березня 2019 р.  

у Київському національному 

торговельно-економічному університеті 

 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
обговорення актуальних питань розвитку 

фінансово-кредитних систем в умовах 

посилення трансформаційних процесів 

 

 

Тематичні напрями роботи 

конференції: 

 
1. Інтеграція фінансово-кредитної 

системи України в глобальний 

фінансовий простір. 

2. Грошово-кредитна та фінансова 

політика країни. 

3. Формування ефективної моделі 

регулювання фінансового сектору. 

4. Фінансова стабільність та шляхи її 

зміцнення. 

5. Фінансові аспекти розвитку бізнесу. 

6. Фінансова інклюзія та напрями її 

підвищення. 

7. Financial and credit system of Ukraine: 

realities and future. 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
20 березня 2019 р. 

 

09.00 – 10.00  – заїзд і реєстрація    

учасників конференції 

10.00 – 11.15  – відкриття конференції,  

пленарне засідання 

11.15 – 11.45  – перерва 

11.45 – 15.00  – секційні засідання 

 16.00 – 16.30  – пленарне засідання, 

закриття конференції  

   16.30 – 17.00   від’їзд учасників  

 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Анкету та тези надсилати  

до 15 березня 2019 р. (включно) 

 

Участь безкоштовна 

 

Робочі мови конференції – українська, 

англійська 

 

ПРОГРАМА БУДЕ РОЗМІЩЕНА  

НА САЙТІ КНТЕУ  

19 березня 2019 р. 

 

ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ 

РОЗМІЩЕНО НА САЙТІ КНТЕУ* 

25 березня 2019 р. 
*https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=16291 

(розділ «Наукова діяльність»  «Науково-

дослідна робота»  «Матеріали наукових 

конференцій, форумів, симпозіумів, круглих 

столів») 

 

 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

 
Текст тез набирають у MS Word, шрифт 

Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий 

інтервал – 1,5, обсяг – 2–3 повні сторінки, 

абзацний відступ – 1,25 см.  

Поля: ліве та праве – 2,5 см, верхнє та 

нижнє – 2 см.  

У верхньому правому куті першої сторінки 

зазначають прізвище та ініціали автора 

(співавторів), нижче – назву закладу освіти, 

місце розташування.  

Через один інтервал по центру сторінки 

зазначають назву доповіді великими літерами, 

а далі через один інтервал – текст.  

Всі рисунки мають бути згруповані як 

єдиний об’єкт.  

Не слід використовувати: 

 сканований матеріал, а також колір і фон;  

 уникати переносів у тексті;  

 сторінки не нумерувати;  

 список використаних джерел (не більше 5 

джерел без повторів) розміщувати після тез за 

порядком згадування в тексті і оформляти 

згідно з вимогами.  

Посилання на джерела в тексті подавати у 

квадратних дужках (наприклад, [4, c. 11]).  

Відповідальність за зміст матеріалів несе 

автор.  

Матеріали, надіслані з порушенням 

зазначених вимог, не приймаються. 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Соколов І.О. 

Київський національний торговельно-

економічний університет, м. Київ 

 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  

У СВІТОВИЙ РИНОК КАПІТАЛІВ 

 

На сьогодні процеси міжнародної 

економічної інтеграції є домінуючими в 

розвитку світової економіки. В умовах її 

глобалізації подальший розвиток фінансової 

системи України можливий тільки на основі 

інтеграційних процесів [1, с. 142]. 

 
Список використаних джерел 

1. Козюк В. В. Доларизація економіки : 

виклики монетарній політиці та фінансовій 

стабільності : монографія / В. В. Козюк,          

Н. І. Атамась. – Тернопіль : Астон, 2012. – 

276 с. 

 

УВАГА! 

 

Учасникам надається можливість 

проживання в університетському гуртожитку 

за власні кошти (обов’язково зазначити про це 

в анкеті). 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ 

 

Анкету – за допомогою Google Forms  
https://goo.gl/forms/2D4swMFfGqiZJ02n1 

 

Тези конференції – на адресу: 

konferensknteu2019@gmail.com 
 

Файл називати за зразком:  

Соколов_тези.doc 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

 
Реєстрація учасників конференції 

проводиться 20 березня 2019 року  

з 09.00 до 10.00 

за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 21,  корпус Д.  

Для реєстрації учасникам конференції 

необхідно пред’явити паспорт, іногороднім – 

посвідчення про відрядження. 

 

Проїзд до Київського національного 

торговельно-економічного університету:  

 до станції метро «Лісова», вул. Кіото, 19. 

 

Довідки за телефонами: 

 

Маслова Наталя Олександрівна (загальні 

організаційні питання) тел. +038 095 647 53 46 

Еркес Олена Євгенівна (з питань публікації 

тез) тел. +38 067 508 88 65 

 

Кафедра банківської справи  

тел. +38 (044) 531 48 27 

 

https://goo.gl/forms/2D4swMFfGqiZJ02n1
mailto:konferensknteu2019@gmail.com

