ВНЗ «КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН»
Кафедра ФІНАНСІВ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра фінансів ВНЗ «КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН» запрошує Вас взяти участь у роботі

круглого столу «Шляхи трансформації фінансово-економічної
системи в умовах невизначеності»
23 листопада 2022 року
м. Київ

До участі у круглому столі запрошуються доктори та
кандидати наук, викладачі, науковці, фахівці фінансовоекономічної сфери, аспіранти, магістранти, студенти.
Круглий стіл відбудеться у дистанційній формі (за допомогою
GOOGLE MEET)
23 листопада 2022 р. за адресою Березняківська, 26б
початок о 12.00

Під час круглого столу відбудеться обговорення питань за такими
напрямами (секціями):
1.
Облік і оподаткування
2.
Фінанси, банківська справа та страхування
3.
Менеджмент;
4.
Маркетинг;
5.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
6.
Публічне управління та адміністрування

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ:
- обсяг матеріалів доповідей – до 4-х сторінок (включаючи перелік
використаних джерел);
- мова: українська, англійська;
- шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал – 1,0;
- поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;
- перший рядок (ліворуч) Секція № __;
- другий рядок (ліворуч) УДК матеріалів доповіді;
- третій рядок (ліворуч) – ім’я, по батькові, прізвище автора повністю,
без скорочень жирним шрифтом (прізвище великими літерами);
- четвертий, за необхідності п’ятий, рядок (ліворуч) – науковий
ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) автора
(ПОВНІСТЮ БЕЗ СКОРОЧЕНЬ);
- ІДЕНТИФІКАТОР ORCID (за наявності);
- нижче через інтервал (посередині рядка) назва доповіді великими
літерами (напівжирним шрифтом);
- через інтервал – текст матеріалів доповіді;
- посилання на використанні джерела (без повторів) подаються у
квадратних дужечках із зазначенням номера джерела та конкретних
сторінок, напр. [3, c.45-46], а назви джерел слід наводити в кінці
матеріалів доповіді в порядку згадування у тексті (розділ - Список
використаних джерел);
- Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і
повинен бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного
опису.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Секція № 2.
Петро Петрович ПЕТРЕНКО,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ВНЗ «Київський
університет ринкових відносин»
ORCID: https://orcid.org....
ЗАЯВКА
на участь у круглому столі
«Трансформація фінансової системи в умовах економічної
невизначеності»
Прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю) __
Науковий ступінь, вчене звання ____________
Посада та місце роботи (повне найменування) __
Ідентифікатор ORCID (за наявності) _________
Місце навчання (назва закладу вищої освіти, факультет, курс, група)
_____________________
Дані про наукового керівника (для аспірантів, студентів): прізвище,
ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, вчене звання, науковий
ступінь___________
Назва доповіді_________
Назва секції №____________
Контактний телефон ___________
e-mail ______________
ПРИМІТКА
Організаційний комітет залишає за собою право на відмову від
опублікування матеріалів доповідей, які:
- не відповідають тематиці круглого столу;
- містять плагіат;
- не відповідають вимогам щодо їх оформлення;
- подані із порушенням встановленого строку.
Дедлайн подачі матеріалів на круглий стіл
30 листопада 2022 року
на адресу електронної пошти: kuro_kaf_fin@ukr.net

Тези доповідей, які не відповідають вимогам,
мають ознаки плагіату, надіслані пізніше вказаного
терміну, не розглядаються!
Публікації будуть наведені в авторській редакції
Оргкомітет не завжди поділяє погляди авторів публікацій.
За
достовірність
наукового
матеріалу,
професійного
формулювання, фактичних даних, цитат, власних імен, географічних
назв, а також розголошення фактів, що не належать відкритому друку
тощо відповідають виключно автори та їх наукові керівники.
БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ВІЙНИ
/текст доповіді/
Список використаних джерел:
1.
2.
Електронна адреса: kuro_kaf_fin@ukr.net
КОНТАКТНІ ОСОБИ:
Секретар оргкомітету ‒ Ольга Володимирівна Безпаленко,
к.ном.тел. +38050 2521684
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Матеріали круглого будуть опубліковані в електронному
Збірнику матеріалів круглого столу та розіслані учасникам.
Для участі у круглому столі необхідно надіслати одночасно:
1. Заповнену за зразком заявку.
2. Оформлені у відповідності до вимог матеріали.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад:
Петренко_заява; Матеріали_Петренко; Рецензія_Петренко.

