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Основний текст … 

 

Список використаних джерел 
 

Відповідальність за зміст матеріалу, 

додержання норм авторського права, 

достовірність наведених фактичних даних, 

посилань на джерела, імена та назви несуть 

автор і науковий керівник. 

Оргкомітет залишає за собою право на 

відхилення матеріалів, які не відповідають 

тематиці конференції, подані пізніше 

встановленого терміну, оформлені з 

порушенням зазначених вимог, виявлено 

факт академічного плагіату. 
 

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

Організаційний внесок за участь у 

конференції становить 100 грн. 

Реквізити для оплати: 

Університет банківської справи 

Код ЄДРПОУ 34716922 

Державна казначейська служба України у 

м. Києві UA088201720313281001201092072 

Призначення платежу: за участь у 

конференції 28.04.2021, П.І.Б. учасника. 

Увага! Для учасників Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Фінансова безпека» участь 

безкоштовна. 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 

Прізвище, ім’я, по-батькові __________ 

Назва ВНЗ __________ 

ПІБ наукового керівника __________ 

Науковий ступінь, вчене 

звання, посада наукового 

керівника 

 

 

__________ 

Назва доповіді __________ 

Назва тематичного напрямку __________ 

Контактний телефон __________ 

Е-mail __________ 
 

Всі пункти заявки обов’язкові для 

заповнення.  
 
 

ККООООРРДДИИННААТТИИ  ООРРГГККООММІІТТЕЕТТУУ  
Черкаський інститут Університету 

банківської справи, вул. В’ячеслава 

Чорновола, 164, м. Черкаси, 18028. 

www.cibs.ubs.edu.ua 

e-mail: conf.cibs@gmail.com 

0937705228 – Романовська Людмила 

Віталіївна – відповідальний за прийом 

матеріалів. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ 

СПРАВИ 

ЧЕРКАСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-

НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

XXXX  ВВссееууккррааїїннссььккаа  ннааууккооввоо--

ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  ссттууддееннттіівв  ттаа  

аассппііррааннттіівв  

«ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  

ССИИССТТЕЕММАА  УУККРРААЇЇННИИ  ВВ  УУММООВВААХХ  

ІІННТТЕЕГГРРААЦЦІІЙЙННИИХХ  ІІ  

ГГЛЛООББААЛЛІІЗЗААЦЦІІЙЙННИИХХ  ППРРООЦЦЕЕССІІВВ» 
 

 

 
 

28 квітня 2021 року 

м. Черкаси 



Шановні друзі! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

ХX Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів та аспірантів 

«Фінансово-кредитна система України 

в умовах інтеграційних і 

глобалізаційних процесів», яка 

відбудеться 28 квітня 2021 року у 

Черкаському інституті Університету 

банківської справи 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська. 

 

ТТЕЕММААТТИИЧЧННІІ  ННААППРРЯЯММККИИ  

РРООББООТТИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ 
 

1. Цифрова економіка: виклики і 

можливості для України 

2. Стратегічні пріоритети банківської 

системи в умовах інтеграційних і 

глобалізаційних процесів. 

3. Розвиток фінансових відносин як 

чинник забезпечення економічного 

зростання. 

4. Актуальні проблеми теорії і 

практики менеджменту. 

5. Сучасні аспекти обліково-

аналітичного забезпечення 

господарської діяльності підприємств. 

6. Соціально-гуманітарні та правові 

виміри економічної діяльності. 
 

УУММООВВИИ  УУЧЧААССТТІІ  ВВ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  
  

Для публікації доповіді в електронному 

збірнику тез необхідно до 

26 квітня 2021 р. надіслати на електронну 

адресу: conf.cibs@gmail.com: 
- заявку на участь у конференції; 

- тези доповіді; 

- рецензію наукового керівника; 

- копію квитанції про оплату 

організаційного внеску. 
 

Науково-практична конференція буде 

проведена у режимі відеоконференції на 

платформі MOODLE. На особисту 

електронну пошту буде надіслано 

посилання для підключення. 
 

Матеріали конференції видаватимуться з 

поданих оригіналів у вигляді збірника тез 

доповідей. Електронна версія збірника у 

форматі PDF буде розміщена на сайті 

Черкаського інституту. 
 

Увага! 

Оргкомітет приймає наукові статті 

аспірантів для опублікування в 

міжнародному науково-практичному 

журналі «Фінансовий простір» 

(категорія «Б»), представленого в Index 

Copernicus. Сайт журналу – 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/ab

out. 

ВВИИММООГГИИ  ДДОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  

ТТЕЕЗЗ  ДДООППООВВІІДДІІ  
  

 Тези доповіді 3-и сторінки 

друкованого тексту формату А4, 

набраного у текстовому редакторі 

Microsoft Word. Усі поля – 20 мм. 

Гарнітура: шрифт Times New Roman, 

кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1. 

 У верхньому лівому кутку 

вказується УДК. Назву доповіді 

друкувати великими жирними літерами 

симетрично до тексту. Праворуч, через 

один інтервал під назвою доповіді – 

ім’я та прізвище автора. Науковий 

керівник: ПІБ, посада, назва 

організації. 

 Структура тез повинна містити 

постановку проблеми, мету, виклад 

основного матеріалу, висновки та 

список використаних джерел. 

 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. 

 


