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УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

  

Запрошує вчених університетів і наукових установ, аспірантів, магістрантів, студентів,  

державних службовців, представників бізнесу та громадських організацій взяти участь  

у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції  
 

«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин:  

виклики глобалізації та регіональні аспекти»  
 

23 листопада 2016 року 

 
 

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 роботи секцій: 

 

 Розвиток фінансового ринку в умовах структурних трансформацій 

 Бюджетно-фінансова автономія як передумова ефективного управління регіонами 

 Сучасні механізми фінансового менеджменту підприємництва 

 Пріоритетні напрями стратегічного розвитку банківської системи держави 

 Актуальні проблеми функціонування небанківських фінансово-кредитних установ 

 

 

 

Форма участі: дистанційна 

 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 
 

 

 

Координатори конференції: 

+38 (050) 101-16-95 Ольга Ігорівна Заславська 

+38 (067)112-34-90 Віктор Вікторович Стегура 

 



 

 

УМОВИ УЧАСТІ 
 

Для участі у роботі конференції та публікації тез необхідно до 20 листопада 2016 р. 

надіслати на електронну адресу conf.fbs@gmail.com: 

 заявку на участь у конференції;  

 електронний варіант тез доповіді;  

 сканкопію квитанції про оплату організаційного внеску. 

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

Оргкомітет протягом 3 робочих днів електронною поштою повідомляє учасника 

конференції про отримання та прийняття матеріалів. 

 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 

Організаційний внесок за участь у роботі конференції 85 грн. 

Друкований екземпляр збірника матеріалів конференції (за потребою) 90 грн. 

Електронний варіант сертифікату учасника (за потребою) безкоштовно 

Електронна версія збірника матеріалів конференції безкоштовно 

 

ОДНООСІБНА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДОКТОРІВ НАУК БЕЗКОШТОВНА 

 

Внесок перераховувати на картку Приватбанку: № 5168 7572 2036 8718 

Одержувач: Стегура Віктор Вікторович 

Призначення платежу: за участь у конференції від ПІБ учасника. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
 

 обсяг тез доповідей: 3-5 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: верхнє, нижнє, праве та ліве — 20 мм; 

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

чорно-білої гами. Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. 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 (без повторів) розміщується після тез в алфавітному 

порядку і оформляється згідно зі встановленими вимогами наказу ВАК № 63 

від 26.01.2008 р. Посилання на джерела в тексті слід давати в квадратних дужках. 

 

Тези не рецензуються! Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 

назв та інших відомостей несуть автори публікацій. 

 

 

 



 
 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Марія Шевчук, к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 

 

Для студентів, аспірантів, докторантів: 

Іван Коваленко, студент 5 курсу 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 

Науковий керівник: Петренко І.І., к.е.н., доцент 

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Текст доповіді 

Список використаних джерел: 

1. Кириленко О.П. Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення 

міжбюджетних відносин в Україні / О.П. Кириленко // Фінанси України. – 2013. – №8. – 

С. 19-29. 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин:  

виклики глобалізації та регіональні аспекти»  

ПІБ (повністю)_____________________________________________________________________ 

Науковий ступінь __________________________________________________________________ 

Вчене звання ______________________________________________________________________ 

ВНЗ/організація/установа____________________________________________________________ 

Посада____________________________________________________________________________ 

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (для студентів, 

аспірантів)_________________________________________________________________________ 

Назва секції  _______________________________________________________________________ 

Назва доповіді _____________________________________________________________________ 

Потреба у друкованому збірнику (вказати кількість)______________________________________ 

Потреба в електронному сертифікаті учасника __________________________________________ 

Поштова адреса для відправлення збірника матеріалів конференції 

(з індексом)________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефону_________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

 
З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ! 


