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IІ Міжнародна науково-практична конференція 
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА: ВЕКТОР РОЗВИТКУ» 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

26 квітня 2017 року 
м. Ужгород, Україна 

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

проблемних питань розвитку фінансово-кредитної системи держави; пошук шляхів 

впровадження наукових напрацювань, інноваційних ідей та зарубіжного досвіду щодо 

удосконалення напрямків реформування фінансової політики на державному та регіональному 

рівнях. 
 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ: 

 
1. Модернізація системи управління державними фінансами. 
2. Діяльність суб’єктів грошово-кредитного ринку в умовах дисбалансів. 
3. Вектори удосконалення податкової системи держави. 
4. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур як фактор економічного 

зростання. 
5. Шляхи зміцнення фінансової безпеки на макро- та мікрорівнях. 
6. Пріоритетні напрями функціонування страхового ринку. 
7. Тенденції розвитку зовнішньоекономічних відносин у системі міжнародних фінансів 
 

Форма участі у конференції: заочна. 
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 
 
СПІВГОЛОВИ: 

Студеняк Ігор Петрович — проректор з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ», д.ф.-м.н., професор. 
Сержанов Віталій Вікторович — декан економічного факультету ДВНЗ «УжНУ», к.е.н., доцент. 

 
ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ: 

Варцаба Віра Іванівна — завідувач кафедри фінансів і банківської справи економічного факультету 

ДВНЗ «УжНУ», д.е.н., доцент. 
Лазар Петро Данилович — директор департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації. 
Сембер Степан Васильович — директор Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і 

гуманітарних досліджень НАН України, к.е.н., доцент. 
Алексєєв Ігор Валентинович — завідувач кафедри фінансів Інституту економіки і менеджменту Національного 

університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор. 
Алія Садрі — доцент кафедри фінансів та обліку факультету бізнесу та економіки Південно-східного 

європейського університету, к.е.н., доцент. 
Гвіздова Єва — доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Коледжу міжнародного бізнесу 
Словаччини у Пряшеві, к.е.н., доцент. 
Деарі Фітім — доцент кафедри фінансів та обліку факультету бізнесу та економіки Південно-східного 

європейського університету, к.е.н., доцент. 
Журавльова Ірина Вікторівна — завідувач кафедри фінансів фінансового факультету Харківського 

національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, д.е.н., професор. 
Карташова Єкатерина — доцент кафедри обліку та фінансів Школи бізнесу факультету професійних та 

соціальних наук Мідлсекського університету у Лондоні, к.е.н., доцент. 
Костюкова Світлана Миколаївна — завідувач кафедри фінансів та галузевої економіки фінансово-
економічного факультету Полоцького державного університету, к.е.н., доцент. 
Онищенко Світлана Володимирівна — доцент кафедри фінансів і банківської справи Навчально-наукового 
інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка, к.е.н., доцент. 
Птащенко Ліана Олександрівна — професор кафедри фінансів і банківської справи Навчально-наукового 
інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка, д.е.н., професор. 
Садвокасова Куляш Жабиківна — завідувач кафедри фінансів економічного факультету Євразійського 

національного університету імені Л.Н. Гумільова, д.е.н., професор. 
 

 
 
 

 
Пойда-Носик Ніна Никифорівна — професор кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «УжНУ», к.е.н., 

доцент. 
Чубарь Оксана Геннадіївна — доцент кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «УжНУ», к.е.н., доцент. 
Огородник Валерія Олегівна — доцент кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «УжНУ», к.е.н., доцент. 
Заславська Ольга Ігорівна — доцент кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «УжНУ», к.е.н. 
Стегура Віктор Вікторович — викладач кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «УжНУ». 
Лийзьо Наталія Василівна — лаборант кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «УжНУ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 22 квітня 2017 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:  
 Коваль_тези.doc, Коваль_заявка.doc, Коваль _квитанція.doc. 

 
Організаційний комітет протягом трьох 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  
(передбачає отримання електронного варіанту збірника тез та електронного 

сертифікату учасника) 

100 грн. 

Друкований екземпляр збірника матеріалів конференції за потребою 
(сплачується додатково до організаційного внеску) 

120 грн. 

 
Одноосібна публікація тез доповідей докторів наук — БЕЗКОШТОВНА. 
 
Участь у конференції зарубіжних партнерів є БЕЗКОШТОВНОЮ з гарантованим 

отриманням електронного варіанту збірника тез та електронного сертифікату учасника. 
 

 
ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ: 

 
Картковий рахунок: № 5168 7572 2036 8718 
Одержувач: Стегура Віктор Вікторович 
Призначення платежу: за участь у конференції (вказати ПІБ). 
 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

 
― обсяг тез доповідей – 2-3 сторінки формату А4 у текстовому редакторі для Microsoft Word у вигляді 

файлу з розширенням *.doc; 
― шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, стиль – звичайний (Normal), міжрядковий 

інтервал – 1,5, відступ на абзац 12,5 мм, вирівнювання по ширині; 
― поля сторінки: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм; 
― формули, рисунки і таблиці оформляються з використанням чорно-білої гами. Сканований матеріал 

не допускається. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні мати 

назву. Для назв таблиць і рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 кегель, жирний. 

Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з 

нумерацією по правому краю; 
― переноси в тексті не допускаються; 
― сторінки не нумеруються; 
― список використаних джерел (без повторів) розміщується після тез у алфавітному порядку 

і оформляється згідно зі встановленими вимогами наказу ВАК України № 63 від 26.01.2008 р. 

Посилання на джерела в тексті слід давати в квадратних дужках. 
 
Тези не рецензуються. Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність 

фактів, цитат, власних назв та інших відомостей. 
 
 
 



 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

 
 
 

  
Марія Коваль, к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна 
 

Для студентів, аспірантів, докторантів: 

Іван Петренко, студент 5 курсу 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна 

Науковий керівник: Коваль М.В., к.е.н., доцент 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ 

Текст доповіді 

Список використаних джерел: 

1. Турило А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності 

діяльності підприємства / А.М. Турило // Фінанси України. — 2008. — № 8. — С.35-44. 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у II Міжнародній науково-практичній конференції  

«Фінансово-кредитна система: вектор розвитку»  
 

ПІБ (повністю) _______________________________________________________________ 
Науковий ступінь _____________________________________________________________ 
Вчене звання _________________________________________________________________ 
ВНЗ/організація/установа ______________________________________________________ 
Посада ______________________________________________________________________ 
ПІБ, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (для студентів, аспірантів, 

докторантів) _________________________________________________________________ 
Назва секції __________________________________________________________________ 
Назва доповіді _______________________________________________________________ 
Потреба у друкованому збірнику (вказати кількість) _______________________________ 
Поштова адреса для відправлення збірника матеріалів конференції (з індексом) 
____________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефону ___________________________________________________ 
Адреса електронної пошти _____________________________________________________ 

 
 

З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ! 


	ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:
	«Фінансово-кредитна система: вектор розвитку»

