МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ « КИЇВ СЬ КИЙ НА ЦІО НАЛЬ НИЙ ЕКО НО МІЧ НИЙ
У НІВ ЕРС ИТ ЕТ ІМЕНІ В АДИМА ГЕТЬ МА НА»

Кафедра банківської справи
Банківський клуб КНЕУ

Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів
аспірантів і молодих учених

«ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУЧАСНІ
ФОРМИ ГРОШЕЙ»
Мета конференції – розроблення наукових і прикладних засад з питань
інноваційних технологій банків та розвитку сучасних форм грошей в
цифровій економіці.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Тенденції розвитку фінансових ринків в цифровій економіці
Інноваційні банківські технології ХХІ століття
Сучасні форми грошей в умовах розвитку цифрової економіки
Криптовалюти: становлення, перспективи, ризики
Перспективи та можливості використання блокчейн технологій на
фінансових ринках
6. Проблеми регулювання фінансових ринків у цифровій економіці
1.
2.
3.
4.
5.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Щоб взяти участь, необхідно до 01 квітня 2018 року:
- зареєструватися за посиланням:
https://goo.gl/forms/cMHAdKMYyrUsQVQi2
- на електронну адресу: conference@kneu.edu.ua необхідно надіслати в
електронному вигляді тези доповіді (назва файлу за зразком:
№секції_Прізвище (2_Іванов)), а також, рецензію наукового керівника
(для студентів).

Участь у конференції безкоштовна!
За результатами конференції буде сформований збірник тез в
електронному вигляді, який буде надіслано на електронну пошту учасника
разом із сертифікатом про участь у конференції.
За рішенням редакційної колегії найкращі тези будуть надруковані у
науковому фаховому виданні «Молодий вчений».

В рамках конференції буде проведено круглий стіл за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 49г, 3-й корпус ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Початок роботи круглого столу: 5 квітня 2018 року о 10.00 в
аудиторії 049, 3-го корпусу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповіді повинні містити результати глибокого самостійного
дослідження актуальних питань, грамотно написані і акуратно оформлені.
Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 (разом зі списком джерел) у
текстовому редакторі для Microsoft Word у вигляді файлу *.doc або *.docх.
Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм. Шрифт – Times
New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1, стиль Normal, абзацний
відступ – 10 мм., орієнтація – книжкова.
Праворуч – прізвище та ініціали автора напівжирним шрифтом.
Нижче курсивом – назву спеціальності, курс. Нижче повну назву
навчального закладу, нижче – науковий ступінь, звання та прізвище та
ініціали наукового керівника. Нижче, через один рядок – назва доповіді, що
друкується великими жирними літерами, симетрично до тексту.
В тезах не допускається наведення рисунків і таблиць. Джерела
наводити виключно у разі посилання на джерело у тексті тез.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
Ярошенко С. С.
«Фінанси і кредит», 4 курс
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи Охрименко І. Б.

РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНІНГУ КРИПТОВАЛЮТ В
УКРАЇНІ
Текст тез …
Література:
1…
Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за
науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність
результатів, наявність плагіату несуть автори.
Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування
або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням
зазначених вище вимог.
Довідкова інформація: 044-23-45-67 (кафедра банківської справи).
Чекаємо на Ваші роботи! З повагою, Оргкомітет конференції.

