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Мета конференції – розробка наукових і прикладних засад з питань 
інноваційних технологій в банках та небанківських кредитних установах, 

розвитку фінансових інновацій і сучасних форм грошей  в  цифровій економіці. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Сучасні форми грошей в умовах розвитку цифрової економіки 

2. Банківські та страхові послуги і технології ХХІ століття 
3. FinTech-інновації у банківському та страховому бізнесі 

4. Цифрові технології у фінансовій, банківській та страховій сфері 

5. Діджітал-банкінг та перспективи його розвитку в Україні 
6. Інноваційні інструменти банківського маркетингу 

7. Економічні цикли, фінансові кризи та системні ризики в цифровій 

економіці 

8. Криптоактиви: становлення, перспективи, ризики та регулювання 
9. Сучасні тенденції розвитку та регулювання фінансових ринків в цифровій 

економіці 

10. Фінансова інклюзія та її розвиток в Україні 
11. Захист прав споживачів банківських і страхових послуг в умовах 

діджіталізації економіки 

12. Державне регулювання ринку банківських та страхових послуг 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

Щоб взяти участь у конференції, необхідно до 12 квітня 2021 року: 

- зареєструватися за посиланням:   
https://forms.gle/jvh4aGx5xAJ6wAHq8  

- на електронну адресу: conference@kneu.edu.ua  необхідно надіслати в 

електронному вигляді тези доповіді (назва файлу – напрямок, Прізвище 

(8_Ярошенко)), а також (для студентів і аспірантів), фото/скан рецензії 
наукового керівника (з підписом наукового керівника)  

Участь у конференції безкоштовна! 

 

За результатами конференції буде сформований збірник тез в 

електронному вигляді, який буде розміщено в репозитарії Університету до 

31 травня 2021 р.  

На електронну пошту учасника буде надіслано сертифікат про участь у 

конференції та посилання на електронний доступ до матеріалів конференції. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Тези доповіді повинні містити результати глибокого самостійного 

дослідження актуальних питань, грамотно написані і акуратно оформлені.  

Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 (разом зі списком джерел) у 
текстовому редакторі для Microsoft Word у вигляді файлу *.doc або *.docх. 

Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм. Шрифт – Times 

New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1, стиль Normal, абзацний 
відступ – 10 мм., орієнтація – книжкова. 

Праворуч – прізвище та ініціали автора напівжирним шрифтом. Нижче 

курсивом – назву спеціальності, курс. Нижче повну назву навчального 

закладу, нижче – науковий ступінь, звання, прізвище та ініціали наукового 
керівника. Нижче, через один рядок – назва доповіді, що друкується 

великими жирними літерами, симетрично до тексту.  

В тезах не допускається наведення рисунків, можлива мінімальна 
кількість таблиць (кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1). Джерела наводити 

виключно у разі посилання на джерело у тексті тез. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 
Ярошенко С. С. 

«Банківський бізнес», 4 курс 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування 

Охрименко І. Б. 

 
РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНІНГУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ 

 

Текст тез … 
Перелік джерел посилання: 
1… 

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за 
науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність 

результатів, наявність плагіату несуть автори. 

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або 
відхилення матеріалу, який виконаний з порушенням зазначених вище вимог 

або відхилення невідповідних матеріалів. 

Довідкова інформація: 073-103-08-67 (Ірина Борисівна Охрименко). 

З повагою, Оргкомітет конференції 

https://forms.gle/jvh4aGx5xAJ6wAHq8
mailto:conference@kneu.edu.ua

