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26-27 листопада 2020 року 

Черкаси, ЧДТУ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі в XVІІ міжнародна науково-

практична конференція молодих вчених, аспірантів і 

студентів «Актуальні проблеми фінансової системи 

України, яка відбудеться 26-27 листопада 2020 р. на 

базі кафедри фінансів Черкаського державного 

технологічного університету. 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Об’єднання вчених-економістів, студентів і 

аспірантів для обговорення і вирішення складних 

господарських, соціальних завдань, підходів до 

створення ефективної фінансової системи, 

ефективного використання фондів фінансових 

ресурсів. 

 

НАУКОВІ СЕКЦІЇ: 

1. Питання розвитку фінансової науки. 

2. Проблеми податкової, інвестиційної, бюджетної 

політики в Україні та шляхи її вдосконалення. 

3.  Фінансова підтримка розвитку підприємницького 

сектору в Україні в реаліях сьогодення. 

4.  Фінансові ринки, фінансові посередники. 

5. Інновації та сучасні фінансові технології. 

6. Питання менеджменту і маркетингу у фінансовому 

секторі. 

7. Актуальні питання розвитку банківської системи та 

забезпечення її фінансової стабільності. 

8. Економіко-математичні методи та моделі у 

фінансах. 

9. Страхування в Україні: стан та тенденції розвитку. 

10. Трансформація фінансового сектору під впливом 

світової пандемії COVID-19  

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Українська, англійська, російська, польська. 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі в конференції необхідно до 

25 листопада 2020 р. надіслати на електронну адресу 

оргкомітету (fininstrumenty.konf@gmail.com): 

– заявку на участь у конференції; 

– тези доповіді; 

– копію квитанції про оплату в разі замовлення 

друкованого примірника. 

Сума організаційного внеску: 

заочна участь: 

– безкоштовно – отримання лише електронного 

варіанта збірника тез  

- 95 гривень  - внесок покриває витрати, пов’язані з 

друком збірника тез конференції та його поштовою 

пересилкою учасникам; 

За бажанням надається сертифікат про участь у 

конференції (вартість 50 гривень). 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

1. Обсяг тез – 2-4 сторінки формату А4, 

включаючи рисунки, таблиці. Орієнтація книжкова. 

2. Текстовий редактор – Microsoft Word 2003, 

2007, 2010. 

3. Береги: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм. 

4. Шрифт – Times New Roman, 14. 

5. Міжрядковий інтервал – 1,0. 

6. Абзацний відступ – 10 мм. 

7. Вирівнювання тексту – по ширині. 

8. Рисунки і таблиці мають бути виконані за 

допомогою спеціальних редакторів Microsoft Office, 

шрифт – Times New Roman, 12, звичайний. Скановані 

рисунки не допускаються. Рисунки і таблиці мають 

бути обов’язково підписані і пронумеровані 

арабськими цифрами: 

– рисунки: Рис. 1. Назва – по центру сторінки, 

шрифт Times New Roman, 14, звичайний; 

– таблиці: Таблиця 1 – по правому краю сторінки; 

шрифт Times New Roman, 14, звичайний. Назва 

таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New 

Roman, 14, напівжирний. 

9. Література – по лівому краю сторінки, шрифт 

Times New Roman, кегель 14, звичайний. Список 

літератури повинен включати не більше 5 джерел. У 

тексті має бути обов’язково посилання на літературу 

(наприклад: [2, с. 15-16]). 

10. Тези доповіді, заявка на участь у конференції 

та квитанція про оплату повинні бути подані окремими 

файлами. Назва файлу – прізвище першого автора 

(наприклад: Іванов_тези, Іванов_заявка, 

Іванов_квитанція). 

 

 

 

 

 

mailto:fininstrumenty.konf@gmail.com


 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
 
УДК 

Іванов О.О. – к.е.н., доц. 
 

Науковий керівник – д.е.н., проф. К.М. Петров 
(для аспірантів і студентів) 

 
Черкаський державний технологічний університет 

 
ФІНАНСУВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 
 

В умовах посилення інтеграційних процесів та 
розширення міжрегіонального співробітництва...... 
(текст тез) 

 
Література: 
1. Інструменти регіонального розвитку в Україні : 

монографія. / О.В. Берданова та ін. ; за ред. В.М. 
Вакуленка. – К. : НАДУ, 2013. – 286 с. 

 
Відповідальність за зміст матеріалів несуть 

автори. Тези, які оформлені з порушенням вимог, до 
розгляду не приймаються, кошти не повертаються. 
Оргкомітет залишає за собою право редагувати 
матеріали конференції. 

 

Після отримання матеріалів та погодження їх з 

організаційним комітетом, автору надсилається 

повідомлення про прийняття матеріалів до друку та 

реквізити для оплати. У разі невідповідності 

отриманих матеріалів вимогам, вони повертаються 

автору на доопрацювання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у  XVІІ міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених, аспірантів і студентів  
«Актуальні проблеми фінансової системи України» 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Назва організації  

Поштова адреса (з індексом)  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Телефон/мобільний телефон  

E-mail  

Назва секції  

  

Назва доповіді  

 
 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ: 
 

Поштова адреса: кафедра фінансів, факультет 

економіки та управління, Черкаський державний 

технологічний університет,  бул. Шевченка, 460, 

к. 705-1, м. Черкаси, Україна, 18006. 

Офіційний сайт ЧДТУ: https://chdtu.edu.ua 

Е-mail: fininstrumenty.konf@gmail.com 

Тел.: +38 (0472) 71-10-57 

Секретар оргкомітету:  

+380633182991  Шевченко Анна Михайлівна 

 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

З повагою, оргкомітет! 

https://chdtu.edu.ua/
mailto:fininstrumenty.konf@gmail.com

