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Ш а н о в н і   к о л е г и ! 
 

24-25 листопада 2016 року ДВНЗ «Університет банківської справи» запрошує 

взяти участь у роботі X Міжнародної науково-практичної конференції ««РРООЗЗВВИИТТООКК  

ББААННККІІВВССЬЬККИИХХ  ССИИССТТЕЕММ  ССВВІІТТУУ  ВВ  УУММООВВААХХ  ГГЛЛООББААЛЛІІЗЗААЦЦІІЇЇ  ФФІІННААННССООВВИИХХ  

РРИИННККІІВВ»  на базі Черкаського навчально-наукового інституту. 
 

Програмний комітет конференції: 

Голова: Смовженко Т.С. – ректор ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н., професор. 

Заступники Голови: 

Кузнєцова А.Я. –  перший проректор ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н., професор;  

Барановський О.І. – проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н., 

професор 

Члени програмного комітету: 

Шебеко К.К. – ректор Поліського державного університету (м. Пінськ, Республіка Білорусь), д.е.н., 

професор; 

Арвідас Пачкевічюс – завідувач кафедри фінансів у Вільнюському університеті (м. Вільнюс, Литва), 

д.соціол.н., професор; 

Єва Міклашевські – професор кафедри банківської справи та фінансів у Краківському університеті 

економіки (CUE). 
 

Організаційний комітет конференції: 

Рогова Н.В. – т.в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи», к.е.н., доцент; 

Пантєлєєва Н.М. – заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи», к.т.н., доцент; 

Нагайчук Н.Г. – декан фінансово-кредитного факультету Черкаського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н., доцент; 

Пустовійт Р.Ф. – завідувач кафедри економіки та управління Черкаського навчально-наукового 

інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н., професор; 

Криниця С.О. – завідувач кафедри фінансів та кредиту Черкаського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н., доцент; 

Гончаренко О.О. – професор кафедри обліку та аудиту Черкаського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н., доцент; 

Обрусна С.Ю. – завідувач кафедри правознавства Черкаського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи», д.ю.н., доцент; 

Михайлюта С.Л. – доцент кафедри вищої математики та інформаційних систем Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», к.т.н., доцент. 
 

Відповідальний секретар 

Жежерун Ю.В. – доцент кафедри банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н. 
 

 

 



Тематичні напрями конференції: 
 Інституціональні чинники розвитку глобальної економіки. 

 Актуальні питання функціонування та розвитку банківських систем світу. 

 Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання. 

 Інформаційні системи і технології, моделювання в економіці. 

 Правові та соціально-філософські проблеми в економіці та освіті. 

До участі запрошуються науковці, аспіранти, практичні фахівці та всі зацікавлені особи. 
 

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ 
Для участі в конференції необхідно до 20 листопада 2016 року пройти онлайн-реєстрацію 

на сайті Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

(http://cibs.ubs.edu.ua/reiestratsiia-dlia-uchasti-v-konferentsii/) з обов’язковим заповненням усіх 

полів реєстраційної форми та поданням матеріалів. 

За результатами конференції передбачається видання збірника тез доповідей в 

електронному форматі (мова: українська, російська, англійська, польська). 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 Обсяг тез – 3-4 сторінки формату А4. Усі поля – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5. У верхньому лівому кутку вказується УДК. Назву доповіді 

друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту. Праворуч, через один інтервал 

під назвою доповіді – прізвище та ініціали автора. Посада, назва організації, e-mail. Тези 

доповіді повинні включати мінімальну кількість формул і графіків, які виконуються за 

допомогою спеціальних редакторів MS Office. Формули розміщувати по центру, нумерацію 

здійснювати по правому краю. Рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Посилання 

та список літератури (не більше 5 джерел) оформляти згідно з вимогами щодо оформлення 

статей у фахових виданнях.  
 

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ 
Усі бажаючі можуть додатково надсилати наукові статті, які будуть опубліковані в 

міжнародному науково-практичному журналі «Фінансовий простір», включеного до переліку 

фахових видань України з економічних наук та представленого в міжнародних наукометричних 

базах даних. З вимогами щодо оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу – 

http://fp.cibs.ubs.edu.ua/ 

Є можливість розмістити наукову статтю в збірнику наукових праць «Молодіжний 

науковий диспут». Ознайомитися з умовами публікації та вимогами до оформлення наукових 

статей можна на сайті збірника – http://ysd.khibs.ubs.edu.ua/ 
 

УВАГА! 
Усі матеріали надсилаються в електронному вигляді. Тези доповіді, статтю та скановану 

копію квитанції прикріпляти до реєстраційної форми. Назви вкладених файлів повинні містити 

прізвище першого автора та вид матеріалу: наприклад, Прізвище-тези, Прізвище-стаття, 

Прізвище-оплата. 
 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 
Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників. 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 110 грн. 

Реквізити для оплати: 

Назва організації: ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Код ЄДРПОУ: 34716922       МФО банку: 820172 

Назва банку: ДКСУ у м. Києві 

Рахунок: 31250237192072 

Призначення платежу: Черкаський інститут. Організаційний внесок ПІБ у конференції. 
 

Контактні телефони:  

відповідальний секретар Конференції – к.е.н, доцент Жежерун Юлія Володимирівна: 0633407114 

відповідальний за прийом матеріалів Конференції – Романовська Людмила Віталіївна: 0976474290 

Електронна пошта: nov@cibs.ubs.edu.ua 

http://cibs.ubs.edu.ua/reiestratsiia-dlia-uchasti-v-konferentsii/
http://fp.cibs.ubs.edu.ua/

