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Тематичні напрями роботи конференції:
1.
Розвиток теорії грошей та кредиту, актуальні питання теорії фінансового
посередництва
2.
Розбудова банківської справи в Україні та світі: історичний досвід та сучасність
3.
Грошово-кредитна політика: стратегічні завдання та механізми реалізації
4.
Діяльність центральних банків, банківське регулювання та нагляд
5.
Банківський менеджмент та управління ризиками банківської діяльності
6.
Діяльність банків на ринку цінних паперів, сучасні фінансові інструменти та
технології інвестування
7.
Електронні банківські продукти та послуги, розвиток платіжних та облікових
систем
8.
Математичні методи та моделювання у банківництві
9.
Розвиток ринку фінансових послуг, проблеми взаємодії банківського та страхового
бізнесу
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі у конференції
1. Для участі в конференції прохання до 15 квітня 2014 р. надіслати в електронному
вигляді (вкладеними файлами) на адресу оргкомітету конференції ( banking2014@ukr.net):
а) заявку на участь уконференції (заповнену згідно наведеної форми),
б) тези доповіді (оформлені відповідно до визначених вимог).
У полі «Тема» електронного повідомлення зазначити своє П.І.Б. та ВНЗ, вкладені файли
називати із зазначенням прізвища автора (наприклад: zayavka_Ivanov.doc; tezi_Ivanov.doc).
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези доповідей у разі їх невідповідності
тематиці конференції та визначеним вимогам щодо їх оформлення.
Тези кращих доповідей учасників планується опублікувати у виданні матеріалів
конференції.
3. Оргкомітет сприятиме поселенню в гуртожиток за умови попереднього інформування у
заявці. Витрати на проїзд, харчування та проживання – за рахунок коштів учасників.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1.
Обсяг – не більше 3 стор. друкованого тексту, набраного в редакторі MSWord.
2.
Всі поля - 20 мм. Відступ на абзац – 1,25 мм.
3.
Шрифт: TimesNewRoman – 12, міжрядковий інтервал - 1,0, сторінки не нумерувати.
4.
У верхньому правому кутку, напівжирним шрифтом – прізвище, ім’я, по-батькові
автора, спеціальність, курс, навчальний заклад або наукова установа для аспірантів
(повністю);
на наступному рядку у верхньому правому кутку, після слів – «Науковий керівник» напівжирним шрифтом прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, науковий
ступінь, вчене звання, посада;
через 1 інтервал - по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом – назва доповіді;
через 1 інтервал – тези доповіді.
5.
Посилання даються по тексту у квадратних дужках (наприклад: 4, с. 5).
6.
Кількість рисунків, таблиць обмежена (не перевищує 1). Рисунки слід виконувати
розміром не менше 6060 мм і не більше 110170 мм уформаті *jpg, *bmp.
7.
Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання». На кожну позицію джерел у тексті має бути посилання.
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
14 травня
Заїзд та поселення учасників
15 травня
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції;
10.00 – 12.00 – пленарне засідання;
12.00 – 13.00 – перерва;
13.00 – 16.00 – робота в секціях.
16 травня
10.00 – продовження роботи в секціях;
14.00 – підведення підсумків, нагородження учасників, закриття конференції.
17 травня
Екскурсійні програми, знайомство з весняним Києвом, від’їзд учасників
Адреса оргкомітету: 03022, Київ, вул. Васильківська, 90,
економічний факультет, кафедра банківської справи, к. 212-2.
Тел./факс: (044) 521-35-04;
(066) 016-34-89;
(093) 767-57-54.
E-mail: banking2014@ukr.net
www.econom.univ.kiev.ua
Запрошуємо до участі!
З повагою, Оргкомітет

