
   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет » 

Кафедра фінансів і банківської справи 

Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Кафедра фінансів 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування 

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо науковців закладів вищої освіти та наукових установ, аспірантів, 

магістрантів, студентів, державних службовців, представників бізнесу та 

громадських організацій взяти участь у 

 

VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 

«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні аспекти» 

24 листопада 2021 року, м. Ужгород 
 

Мета конференції: обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з 

питань новітніх підходів щодо фінансово-кредитного стимулювання розвитку національної  та 

регіональної економіки в умовах глобалізаційних і децентралізаційних процесів. 

 
Тематичні напрями конференції: 

 

1. Розвиток фінансової системи в умовах глобалізаційних процесів. 

2. Бюджетно-фінансова автономія в умовах децентралізації. 

3. Сучасні механізми фінансового менеджменту підприємства. 

4. Діяльність суб’єктів грошово-кредитного ринку в сучасних умовах. 

5. Реалізація митної політики держави: сучасна практика та передумови розвитку. 

6. Оціночна діяльність в Україні: методичні та практичні засади. 

7. Актуальні проблеми розвитку податкової системи. 

8. Тенденції розвитку страхового ринку. 

9. Проблеми та перспективи розвитку міжнародних фінансів. 

 

Форма участі: дистанційна. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

Координатор конференції: +38 (066) 773-94-55 Мулеса Еліна Валеріївна 



УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі у конференції необхідно до 22 листопада 2021 року включно: 

 заповнити електронну заявку на участь у конференції; 

 надіслати на електронну адресу conf.fbs@uzhnu.edu.ua тези доповіді. 

Файли назвати за зразком: Шевчук_тези.doc, Шевчук_заявка.doc. 

Оргкомітет протягом декількох робочих днів електронною поштою повідомляє учасника 

конференції про отримання та прийняття матеріалів. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

 обсяг тез доповідей: до 3-х сторінок у вигляді файлу з розширенням *.doc; 

 шрифт: гарнітура — Times New Roman, кегель — 14, стиль — звичайний (Normal), міжрядковий 

інтервал — 1.5, відступ на абзац — 1,25 мм, вирівнювання по ширині; 

 поля сторінки: — 20 мм; 

 формули, рисунки і таблиці оформляються на комп’ютері, будуються з використанням чорно-білої 

гами. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. 

Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Сканований матеріал, а також 

використання кольору і фону не допускається; 

 переноси в тексті не допускаються; 

 сторінки не нумеруються; 

 список використаних джерел розміщується після тез в алфавітному порядку і оформляється 

відповідно до стандартів бібліографічного опису; 

 допускаються тези у співавторстві (не більше 2 авторів на одні тези). 

 

Тези доповіді не рецензуються. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та 

інших відомостей несуть автори публікацій. 

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при 

цьому головні результати та авторську стилістику. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 120 грн. і передбачає отримання 

електронного варіанту збірника матеріалів конференції та електронного сертифікату. 

Вартість друкованого примірника матеріалів конференції (надсилається за потребою)  становить 

200 грн. і сплачується додатково до організаційного внеску. 

 

Реквізити для оплати організаційного внеску буде надіслано після підтвердження  отримання та 

прийняття матеріалів. 

 

Одноосібна публікація тез доповідей докторів наук — БЕЗКОШТОВНА  з гарантованим 

отриманням електронного варіанта збірника тез та електронного сертифіката учасника. 

 

Доставка друкованих екземплярів збірника матеріалів конференції здійснюється Новою Поштою за 

рахунок отримувача. 

 

Усі учасники конференції отримають: 

1) електронний сертифікат учасника; 

2) електронний збірник конференції; 

3) друкований збірник конференції у разі необхідності (вартість збірника сплачується  додатково до 

організаційного внеску). 

Також здійснюється розсилка та розміщення збірника конференції у бібліотеках України. 

 

  

mailto:conf.fbs@uzhnu.edu.ua


Олеся Петренко, к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 

 

Для студентів, аспірантів (для одноосібної публікації): 

Вадим Кучер, студент 5 курсу 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 

Науковий керівник: Грабар К.І., к.е.н., доцент 

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В УКРАЇНІ 

 

Текст доповіді 

Список використаних джерел: 

 

1. Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Стан зовнішнього державного боргу в 

економічних реаліях України: його аналіз, причини і наслідки. Економіка та держава. 

2019. №11. С. 25-29 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

 

Учасники конференції також можуть подавати наукові статті у фаховий науковий журнал 

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Детальну інформацію можна 

отримати за посиланням: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua 

 

 

 

З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ! 

http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/

