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АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує взяти участь у
роботі Всеукраїнської науково-практичної
інтернет - конференції «Проблеми розвитку
ринку фінансових послуг», яка відбудеться
18 листопада 2021 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 29 жовтня 2021 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!

