79 –ТА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ!
Запрошуємо Вас взяти участь у 79-ій студентській науково-технічній
конференції секція «Економіка і менеджмент» підсекція «Фінанси, банківська
справа та страхування» 21 жовтня 2021р за такими напрямками:
1. Актуальні питання управління публічними фінансами.
2. Проблеми розвитку фінансового ринку.
3. Особливості та перспективи розвитку корпоративних фінансів.
Для включення тез доповідей до збірника необхідно до 18 жовтня 2021 р.:
1. Надіслати на електронну скриньку наукового керівника файл тез доповідей,
обсягом до 2-х сторінок (назва файлу повинна містити прізвище учасника
конференції українською мовою та шифр і номер групи. Наприклад:
Петренко_тези_ФБ-31.doc).
2. Науковий керівник надсилає вивірені тези студентів на електрону скриньку
конференції.

Електронна скринька для надсилання матеріалів для керівників:
conf.finlpnu@ukr.net

Детальна інформація про дату проведення конференції - у повідомленнях на сайті
http://finance.lviv.ua, у 430 ауд. та 428д 4 н.к.
(контактна особа Урікова Оксана Михайлівна, за тел.: +380503705801)

З повагою, організаційний комітет

Вимоги до оформлення тез:
Мова конференції - українська.
Тези доповідей обсягом до 2–х сторінок подаються у друкованому та електронному (назва файлу –
прізвище студента) вигляді. У друкованому вигляді кожна теза доповіді засвідчується підписом наукового
керівника студента.
Текстовий редактор - Microsoft Word.
Формат сторінки - А5 (148 х 210 мм).
Ліве, праве, верхнє і нижнє поле - 20 мм.
Шрифт - Тimes New Roman Cyr.
Розмір шрифту - 10 пт.
Міжрядковий інтервал - 1,0.
Вирівнювання абзаців - по ширині.
Порядок розміщення матеріалу
В.Топольницький
студ. групи ФБ-31
Науковий керівник – д.е.н, проф., завідувач кафедри фінансів Алєксєєв І.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Текст доповіді
1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010
№ 2755-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.rada.gov.ua.; 2. Алєксєєв І.В. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / І.В.
Алєксєєв, Р.Й. Желізняк / Проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. Вісник національного університету “Львівська
політехніка”. – Львів: НУ «ЛП», 2012. - № 725. – С. 7 – 16.3. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами
промислового підприємства: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Л.: ЗУКЦ, ППНВФ «Біапр».- 2011. – 200с. 4.
Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: [навч. посібник] / Л. О. Шкварчук. – К.: Знання, 2013. – 382 с.

Вимоги до оформлення секційної доповіді:
Секційна доповідь має бути зроблена в Microsoft Office PowerPoint. Перша
сторінка презентації повинна містити назву доповіді, ПІБ доповідача та його
групу, необхідно вказати керівника, його посаду та звання.

