ЗАЯВКА

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО

НА УЧАСТЬ У РОБОТІ

КОМІТЕТУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ -

ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ -

КОНФЕРЕНЦІЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ

«Проблеми розвитку ринку

«Проблеми розвитку ринку

фінансових послуг»

фінансових послуг»

Прізвище ____________________________
Ім’я _________________________________
По батькові __________________________
Повна назва установи чи навчального закладу
_______________________________________.
Кафедра _____________________________
Посада ______________________________
Науковий ступінь ____________________
Вчене звання ________________________
Адреса для листування
.
Телефон
.
E – mail
.
Назва доповіді
Обраний напрямок

«______»__________2020 р.
Підпис_________

Харківський національний університет
будівництва та архітектури
Кафедра фінансів та кредиту
вул. Сумська, 40
61002, м. Харків
Телефон для довідок:
057) 700-28-41 (кафедра фінансів та кредиту)
(050) 652 82 91 (к.е.н., Докуніна Катерина
Ігорівна)
е-mail: fin.confer@gmail.com
Прийом заявок на участь у конференції та тез
доповідей – до 30 жовтня 2020 р.
Обговорення матеріалів на сайті кафедри
фінансів та кредиту ХНУБА:
http://www.fin.kharkov.ua
Матеріали конференції в електронному
збірнику будуть розміщені на сайті:
http://www.fin.kharkov.ua

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Національний банк України
Харківський національний університет
будівництва та архітектури
Харківський національний економічний
університет імені С.Кузнеця
Національний технічний університет
України «КПІ імені І.Сікорського»
Харківський союз страховиків
Харківська товарна біржа
Спілка економістів України
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВОПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ
«Проблеми розвитку ринку
фінансових послуг»
19 листопада 2020 р.
Харків

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує взяти участь у
роботі Всеукраїнської науково-практичної
інтернет - конференції «Проблеми розвитку
ринку фінансових послуг», яка відбудеться
19 листопада 2020 року в Харківському
національному університеті будівництва та
архітектури (м. Харків).
Запрошуємо
прийняти
участь
у
конференції викладачів закладів освіти,
науковців, аспірантів, фахівців.
Для участі в роботі конференції
необхідно надіслати до 30 жовтня 2020 р.
на адресу оргкомітету тези доповідей та
анкету – заявку учасника згідно з
наданими зразком.
Пріоритетні
напрями
роботи
конференції:
стан та перспективи розвитку
банківських послуг в Україні;
проблеми становлення страхового
ринку України;
питання забезпечення фінансового
стану підприємства;
проблеми управління та формування
фінансового ринку України.
Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська.

Для включення тез доповідей у збірник
матеріалів конференції необхідно не
пізніше встановленого терміну подати на
електронну адресу (fin.confer@gmail.com)
оргкомітету: заявку на участь у роботі
конференції та матеріали доповіді.
Про отримання матеріалів авторам буде
надіслано повідомлення.
Роботи, що не відповідають вимогам і
не представлені в установлений термін –
не розглядатимуться.
Відповідальність за зміст матеріалів
несуть автори.
Вимоги до оформлення тез доповідей
Тези доповідей обсягом не більше двохтрьох сторінок формату А4 повинні бути
надруковані у текстовому редакторі
Microsoft Word. Шрифт Times New
Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал –
1,0, поля з усіх боків-20 мм, абзац – 1,25.
Назву доповіді друкувати великими
напівжирними літерами симетрично по
тексту. Праворуч, через два інтервали під
назвою доповіді – прізвище та ініціали
автора, науковий ступінь, вчене звання,
посада, назва установи.

Нижче – через один інтервал – текст
доповіді (тези).
В кінці доповіді – через один інтервал
–наводиться Література (напівжирний
шрифт,
вирівнювання
по
центру).
Посилання на джерела подаються у
квадратних дужках відповідно до порядку
згадування.
Використання
ілюстративних
матеріалів і формул в тезах має бути
мінімальним.
Максимальна
кількість
авторів
доповіді – три особи.
Назва файлу з тезами – прізвище
першого автора латинськими літерами
(Tezy_Petrov). Назва файлу з заявкою –
слово «заявка» та прізвище першого
автора
(Zayavka_Petrov).
У
темі
електронного
листа
зазначити
«Конференція».
Рукопис тез доповіді повинен бути
ретельно
відредагований.
Роботи
публікуються в авторській редакції.
Матеріали, що не відповідають
пред’явленим вимогам, оргкомітетом до
друку не приймаються.
Сподіваємося на плідну співпрацю!

