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Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в XІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих
учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», яку
проводить Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського
національного університету імені  В.Н. Каразіна.

Форма проведення конференції – в on-line режимі за допомогою платформи
ZOOM.

Мета конференції – обговорення наукових та практичних проблем розвитку
економіки, ефективного використання сучасних технологій та фінансових інструментів з
метою вирішення проблем європейської інтеграції.

Тематичні секції:
Секція 1. Актуальні питання розвитку бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і
оподаткування підприємницької діяльності.
Секція 2. Стратегічні пріоритети розвитку фінансово-кредитної системи в сучасних умовах.
Секція 3. Економіка та менеджмент в умовах глобальної невизначеності.
Секція 4. Інформаційні технології та математичні методи у вирішенні сучасних проблем
науки, техніки та суспільства.

Робочі мови конференції: українська, англійська,.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА
Умови участі у конференції

Для включення доповіді в програму конференції та збірник тез доповідей необхідно
не пізніше 15 квітня 2022 року надати в   оргкомітет (через електронну форму реєстрації):
- заявку учасника конференції;
- тези доповіді та/або статтю  (у співавторстві з викладачем);
- скан-копію рецензії керівника
Форма електронної реєстрація учасників за посиланням: *
https://forms.gle/4wiBtBwbmtjSkd4S9

* У разі наявності двох або більше авторів, роботу реєструє тільки один з авторів . Необхідні
данні інших авторів будуть вказані в доповіді.
Умови публікації статей на сайті:
http://kbi.karazin.ua/zbirnik-naukovix-prac-finansovo-kreditni-sistemi-perspektivi-rozvitku/

Вимоги до оформлення тез
Тези доповіді оформлюються на аркуші формату А4 через 1 інтервал. Обсяг тез не

більше 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці, список літератури. Разом із текстом тез
подається файл на електронному носії у форматах .doc, .rtf. Рецензія із підписом – у
сканованому вигляді.

Текст має бути вирівняний з обох сторін (шрифт Times New Roman, кегль 14). Всі
нетекстові об'єкти створювати вбудованими засобами Word, формули – за допомогою
редактора Equation, діаграми, графіки - Graph або Excel тощо. Колір графічних матеріалів
чорно-білий, заповнення виконувати штрихуванням. Поля 25 мм. Рисунки, схеми, формули
та таблиці не повинні виходити за поля. Сторінки не нумеруються. Слова друкуються без
переносів.
Тези доповіді повинні мати таку структуру:
1. Актуальність теми.
2. Постановка проблеми.
3. Викладення основного матеріалу.
4. Висновки.
5. Список використаних джерел.

https://forms.gle/4wiBtBwbmtjSkd4S9
http://kbi.karazin.ua/zbirnik-naukovix-prac-finansovo-kreditni-sistemi-perspektivi-rozvitku/


Після конференції планується розміщення збірника тез доповідей в
електронному збірнику наукових праць на сайті інституту на сторінці

конференції

Вимоги до структури файлів
1. Файли з тезами доповіді повинні мати розширення *.doc, *.rtf.
2. Імена файлів - прізвище першого співавтора англійською мовою.
Наприклад: тези/стаття – Petrenko.tezi.doc, Petrenko.stat.doc; рецензия - Petrenko.rec.pdf.

Тези повинні бути рекомендовані до друку науковим керівником. Відповідальність за
зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники. Матеріали повинні відповідати нормам
правопису та орфографії. Тези/статті, які не пройшли перевірку на плагіат, публікуватися в
збірниках не будуть.

Тези, надіслані пізніше встановлених термінів, до публікації не приймаються. При
значних розходженнях оформлення тез із рекомендаціями оргкомітет залишає за собою
право відхилення публікації.

Зразок оформлення доповіді

УДК 657.446
Петренко М.І.

студент 1 курс, другий (магістерський) рівень вищої освіти
ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна

Науковий керівник: к.е.н, доцент Петров І.В.
ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна

1 інтервал
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ОТРИМАНИХ ЗА

КОРДОНОМ
1 інтервал

За останні роки все більше людей їдуть за кордон в пошуках роботи. ……….
1 інтервал

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

АДРЕСА організаційного комітету конференції:
ННІ «Каразінський банківський інститут»

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
61174, Україна,

м. Харків, площа Свободи, 4

За додатковою інформацією просимо звертатись до оргкомітету:
+38 (098) 357-18-75 – Морозова Надія Леонідівна, заступник голови оргкомітету конференції
nadiya.morozova@karazin.ua

+38 (066) 768-13-821 – Скорікова Ірина Георгіївна, секретар оргкомітету конференції
skorikova.irina@karazin.ua

Інформаційна підтримка:
Збірник наукових праць

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
mailto:nadiya.morozova@karazin.ua
mailto:skorikova.irina@karazin.ua

