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Тематичні напрями конференції: 

1. Публічні фінанси: стан та перспективи реформування. 

2. Корпоративні фінанси: сучасні проблеми та виклики. 

3. Фінансовий ринок в умовах розвитку цифрової економіки. 

4. Банківська система: сучасний стан та погляд у майбутнє. 

5. Облік і оподаткування в умовах соціально-економічних та інституціональних 

змін. 

6. Міжнародні інтеграційні процеси у фінансовому секторі. Світова фінансова 

архітектура: вектори змін. 
7. Сучасні економіко-математичні методи та інформаційні технології у 

фінансово-кредитній системі. 

8.  «Зелені фінанси» в контексті забезпечення сталого розвитку. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Організаційний комітет конференції запрошує до участі науковців, аспірантів, 

представників органів державної влади, фахівців фінансово-кредитних установ, а 

також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансово-кредитної системи 

України. 

Участь у конференції дистанційна!!! 

(обговорення актуальних питань на web-сторінці форуму) 

Умови участі у конференції 
 

Для участі у конференції та публікації тез у збірнику матеріалів необхідно у 

термін до 15 листопада 2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету 

conferenceuabs@gmail.com заявку, тези та квитанцію про сплату оргвнеску. 

Підтвердження про одержання матеріалів автори отримають електронною поштою 

протягом 2 (двох) робочих днів. 

Увага! Якщо підтвердження не надійшло, прохання звернутися до 

відповідальної особи за контактними телефонами оргкомітету. 



За результатами роботи конференції передбачається видати друкований 

збірник тез доповідей учасників. 

Як прийняти учать в роботі конференції: 

21-22 листопада 2019 р. - звернутися із запитанням на форумі до авторів 

тез; в on-line режимі обговорювати тези доповідей у відповідних розділах форуму. 
 

Для забезпечення узгодженої роботи on-line-конференції необхідно: 

• дотримуватись Internet-етикету та взаємоповаги при обговоренні; 

• керуватись детальними інструкціями щодо правил поведінки та 

інструкціями користувача, які будуть розміщені у відповідних розділах 

форуму; 

• в день роботи конференції учасник повинен мати доступ до мережі Internet 

та знаходитися в on-line режимі на форумі. 

Обговорення на web-сторінці форуму є закритим (участь в обговоренні 

беруть тільки зареєстровані учасники (інструкцію для участі у форумі буде 

надіслано на електронну адресу учасника); для всіх інших - доступ тільки до 

загальної інформації). 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

1. Обсяг тез повинен становити не більше 4 (чотирьох) повних сторінок 

(разом з використаними джерелами) формату А4, текстовий редактор Word for 

Windows (розширення .doc, .docx). Орієнтація – книжкова. Міжрядковий інтервал 

– 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. Поля: зліва – 2,5 см., справа – 1,5 см., верхнє та 

нижнє – 2,0 см. Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля – 14. 

2. Порядок оформлення тез: з самого верху з лівої частини напівжирним 

шрифтом вказується УДК. Наступними у правій частині аркуша розміщуються 

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), нижче – назва 

установи (без скорочень), місто– курсивом, через 1 інтервал – назва тез великими 

напівжирними літерами; далі через 1 інтервал за шириною аркуша – текст. Потім 

через один інтервал вказується список використаних джерел (до п’яти джерел, 

посилання по тексту у квадратних дужках, нумерація за абеткою). 

3. Графічні матеріали мають бути згрупованими та вмонтованими у текст. 

Сканування матеріалів не допускається.  

4. Формули мають бути введені у редакторі формул. 

5. Документи, що відправляються електронною поштою: тези доповіді, 

заявка на участь у конференції (на кожного з авторів), сканована копія квитанції 

про перерахування коштів. Матеріали повинні міститися у 3 (трьох) різних файлах 

з назвами: tezi_Ivanov.doc, zayavka_Ivanov.doc, kvitanciya_Ivanov.doc.  

6. Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути 

ретельно вивірені. Відповідальність за наданий матеріал несуть автори.  



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний внесок за участь у конференції та публікацію тез 

становить 150 грн. 

Для осіб, що навчаються та працюють у СумДУ, участь є безкоштовною за 

умови отримання тільки електронного збірника конференції. 
 

 

Одноосібна участь докторів наук є безкоштовною. 
 

Контактні особи: 

Із загальних питань проведення конференції – Бєлова Інна Валеріївна 

тел. (095) 911-09-70. Електронна пошта i.bielova@uabs.sumdu.edu.ua 

З питань подання та публікації тез – Бочкарьова Тетяна Олександрівна, 

Кононенко Світлана Валеріївна, тел. (096) 114-56-46, (066) 793-99-21. Електронна 

пошта: conferenceuabs@gmail.com 

 

Адреса оргкомітету: 40021, Суми, вул. Петропавлівська 57, Сумський 

державний університет, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» 

(створений на базі Української академії банківської справи), кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування, корп. 2, к. 347. 

Тематичний напрямок: 1. Публічні фінанси: стан та перспективи реформування 

УДК  

Іванов Іван Петрович, 

к.е.н., доцент, 

Сумський державний університет, м. Суми 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО 

РИНКУ В УКРАЇНІ 
 

Текст тез доповіді 

Список використаних джерел 

1. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія 

розвитку : монографія. - Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, УАБС НБУ, 2008. 

-348 с. 

 



ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ 

Реквізити для оплати в гривнях: 

Сумський державний університет 

КОД ЄДРПОУ 05408289 

МФО 820172 

р/р 31258290105677 

в ДКС України  

Призначення платежу: *; 25010100; за участь у конференції «ППРФКУ» від П.І.П. 
 

 

Запрошуємо до участі в роботі конференції!  

З повагою, Оргкомітет. 
 
 



Заявка на участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної 

системи України» 
П.І.Б. учасника ____________________________________  

Науковий ступінь ___________________________________  

Вчене звання ______________________________________  

Посада ____________________________________________ 

Назва організації ___________________________________  

Обраний тематичний напрям _________________________  

Назва доповіді _____________________________________  

Контактний телефон ________________________________  

Електронна адреса __________________________________  
 

Адреса для відправлення матеріалів поштою ___________  
(за бажанням учасників конференції 
можлива доставка збірника тез через 
мережу «Нова пошта» за рахунок 
учасника (вказується відділення та 
місто)) 


