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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ  

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ», 
яка відбудеться 5-6 листопада 2020 року  

на базі Центральноукраїнського національного технічного університету  

(м. Кропивницький) 



МЕТОЮ конференції є комплексний розгляд актуальних проблем посилення 

ролі фінансово-кредитного механізму в забезпеченні сталого розвитку економіки та 

стабілізації соціальної сфери країни, налагодження контакту між вченими та практиками 

з різних держав, обговорення наукових здобутків та новітніх ідей, пошук шляхів 

упровадження результатів наукових досліджень.  

До участі в роботі конференції запрошуються аспіранти, докторанти, науковці, 

викладачі, представники органів законодавчої та виконавчої влади, фахівці з фінансів та 

всі зацікавлені особи. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова оргкомітету: 

Левченко Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет 

Заступник голови оргкомітету: 

Шалімова Наталія Станіславівна, доктор економічних наук, професор, декан 

факультету обліку та фінансів, Центральноукраїнський національний технічний університет  

Члени оргкомітету: 

Сімонян Наталія Миколаївна, начальник Головного управління Пенсійного фонду 

України в Кіровоградській області 

Базилюк Антоніна Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет 

Дубина Максим Вікторович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Навчально-наукового інституту економіки, 

Національний університет «Чернігівська політехніка» 

Ковальчук Костянтин Федорович, доктор економічних наук, професор, декан 

факультету економіки і менеджменту, Національна металургійна академія України (м. Дніпро) 

Сіренко Наталя Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний 

університет 

Тарасюк Галина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, Житомирський 

державний технологічний університет 

Хобта Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, Донецький 

національний технічний університет (м. Покровськ) 

Квілінський Олексій Станіславович, кандидат економічних наук, доцент, Державний 

економічний університет (м. Познань, Польща) 

Фатєєв Володимир Сергійович, доктор економічних наук, професор, Гродненський 

державний університет ім. Янки Купали (м. Гродно, Республіка Білорусь) 

Закірова Шаходат Мухідіновна, кандидат економічних наук, доцент, Таджикський 

державний університет права, бізнесу і політики (м. Худжанд, Республіка Таджикистан)  

Сибірцев Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

Пальчевич Галина Тадеївна, кандидат економічних наук, професор, прфесор кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

Жовновач Руслана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

Миценко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних економічних відносин, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 



Магопець Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет 

Мельник Тетяна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, заступник декана факультету обліку та фінансів, 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

Загреба Ірина Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

Попов Володимир Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

Гаврилова Наталія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

Секретар оргкомітету: 

Попова Світлана Петрівна, асистент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування, Центральноукраїнський національний технічний університет 

 

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ: 

Секція 1. Методи реалізації фінансової політики держави. 

Секція 2. Фінансово-аналітичне забезпечення, податкове регулювання і страховий 

захист суб’єктів підприємницької діяльності. 

Секція 3. Напрями реформування фінансів соціальної сфери та системи 

соціального забезпечення. 

Секція 4. Вплив глобалізації економіки на розвиток фінансів. 

Секція 5. Сучасні проблеми обліку, аудиту та оподаткування. 

Секція 6. Новітні інформаційні технології у фінансах. 
  

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Форма участі в конференції: дистанційна (конференція відбудеться в режимі on-

line у вигляді відеоконференції з використанням платформи ZOOM). 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська. 

Усі учасники конференції забезпечуються електронними версіями збірника тез та 

сертифіката у форматі PDF безкоштовно. 

Отримання друкованого збірника тез та сертифіката учасника – 170 грн. 

Одноосібна публікація тез доповідей докторів наук гарантує безкоштовне отримання 

друкованого збірника тез. Реквізити для оплати будуть надіслані оргкомітетом учаснику 

конференції після підтвердження отримання та прийняття матеріалів. 

Увага! Після оплати Вами друкованого збірника тез просимо надіслати нам 

відскановану або сфотографовану копію квитанції на електронну адресу 

finansi_kntu@ukr.net. Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та 

ініціалів учасника конференції (наприклад: Квитанція_Шевченко). 

Розсилка друкованих примірників тез та сертифікатів здійснюватиметься за 

рахунок учасників конференції у вказаний ними спосіб. 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 
 

 до 2 листопада 2020 р. включно - подати заявку на участь та тези доповідей 

окремими файлами в одному листі на електронну адресу finansi_kntu@ukr.net. 



Протягом 2-х днів автору обов’язково буде надіслано підтвердження про отримання тез 

(у разі неотримання – прохання звернутись до Оргкомітету). 

 до 1 грудня 2020 р. – розсилка збірників матеріалів конференції. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

- тези подаються в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор 

Microsoft Word; 

- обсяг: 3-5 повні сторінки формату А4; 

- шрифт - Times New Roman, кегль – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 

см, поля – усі 20 мм; 

- кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, таблиця – мати назву; 

- формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і 

нумерувати у круглих дужках; 

- список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті і 

оформлюється за одним з варіантів: 1) згідно встановленим вимогам Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання»); 2) оформлення списку 

літератури за міжнародними стандартами («References»). Кегль – 12 pt, міжрядковий 

інтервал – 1,0; 

- назва файлу та заявки повинна включати № секції, прізвище та представлений 

вид: 1_Shevchenko_tezy та 1_Shevchenko_zayavka; 
Автори публікацій несуть особисту відповідальність за достовірність інформації, 

даних та гарантують відсутність академічного плагіату. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Шевченко О.С. 

доктор економічних наук, професор 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

м. Кропивницький, Україна 

 

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Текст [2, с. 215-216]. 

Література: 

1. Кропивко М.М. Економіка розвитку селянських господарств України : 

монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 382 с. 

 

Або:  
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ЗАЯВКА: 

 
Заявка 

на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції  

«Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери», яка відбудеться  

5-6 листопада 2020 року на базі Центральноукраїнського національного технічного 

університету (м. Кропивницький), Україна 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  

2. Науковий ступінь (за наявності)  

3. Вчене звання (за наявності)  

4. Посада  

5. Місце роботи (навчання)  

6. Номер та назва секції  

7. Назва тез  

8. Адреса автора  

9. Контактний телефон  

10. E-mail  

11. Заявка на отримання друкованого 

збірника (так / ні) 

 

12. Спосіб доставки для пересилання 

друкованого збірника тез 

 

 

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Центральноукраїнський національний технічний університет, проспект 

Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25030. 

ел. адреса: finansi_kntu@ukr.net 

Контактні особи:  

Попова Світлана Петрівна, тел. (050)933-40-17, 

Загреба Ірина Леонідівна, тел. (066)030-77-39 


