
Умови участі в конференції 

 

Для участі в роботі інтернет-конференції просимо до                        

1 жовтня 2017 року надіслати на адресу оргкомітету 

fbi.puet@gmail.com реєстраційну картку учасника конференції, 

тези доповіді та відскановану копію документа про оплату.   

 

Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою та 

виданням матеріалів конференції та їх розсилкою, необхідно 

перерахувати 80 грн за такими реквізитами: 

 

Отримувач: Полтавський університет економіки і торгівлі 

Банк: ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» 

Код ЗКПО 01597997 

МФО банку 331401 

 п/р 26004060473065 

Призначення платежу: за участь у конференції ППРФС та 

публікацію тез (вказати ПІП першого автора доповіді). 

  

Доктори наук не здійснюють оплату організаційного 

внеску в разі публікації власних (одноосібних) тез доповідей 

Збірник матеріалів конференції буде розміщений на 

офіційному сайті університету та надісланий учасникам 

електронною поштою впродовж 20 днів після закінчення роботи 

конференції. 

 

Адреса оргкомітету: 

 

36014, Україна, м. Полтава, вул. Коваля, 3, Вищий 

навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

Підтвердження про одержання матеріалів автори 

отримають електронною поштою протягом  двох робочих 

днів.  

Увага! Якщо підтвердження не надійшло, прохання 

звернутися до відповідальної особи за контактними 

телефонами оргкомітету.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційна картка 

учасника Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку фінансової 

системи в сучасних умовах» 

 

 

Прізвище _________________________ 

Ім’я  _________________________ 

По батькові _________________________ 

Назва організації ___________________ 

Посада _________________________ 

Науковий ступінь ___________________ 

Вчене звання _________________________ 

Поштова адреса (з індексом)____________ 

Телефон/ факс ___________________ 

E-mail _______________________________ 

Назва тематичного напряму ____________ 

Назва доповіді ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Університет національного і світового господарства 

(Болгарія) 

Заклад освіти «Поліський державний  університет» 

(Білорусь) 

Білоруський торговельно-економічний університет 

споживчої кооперації (Білорусь) 

Таджицький державний університет комерції 

(Таджикистан) 

Карагандинський економічний університет 

(Казспоживспілка, Казахстан) 

Азербайджанський державний економічний 

університет (Азербайджан) 

Азербайджанський університет кооперації 

(Азербайджан) 

Кооперативно-торговий університет Молдови 

(Молдова) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Міжнародна науково-практична  

інтернет-конференція 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 жовтня 2017 року 

м. Полтава 

 



Шановні викладачі ВНЗ, представники органів 

державного управління та місцевого самоврядування, 

підприємств, фінансових установ, громадських організацій, 

докторанти, аспіранти! 

Кафедра фінансів та банківської справи  Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» запрошує  Вас узяти участь в роботі  

Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансової 

системи в сучасних умовах», яка відбудеться 11-12 жовтня 

2017 р.  у м. Полтава 

 

Мета конференції: 

обмін результатами наукових досліджень, розгляд актуальних 

проблем фінансів у сучасному світі.  

 

Програмний  комітет 

Голова:  

Нестуля О. О., ректор Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», д.і.н., професор.  

 

Співголови:  

Аймагамбетов Є. Б., ректор Карагандинського 

економічного університету (Казспоживспілка), д.е.н., 

професор; 

Гулієв Е. А., ректор Азербайджанського университету 

кооперації, д.е.н., професор; 

Мурадов А. Д., ректор Азербайджанського  державного 

економічного університету, д.е.н., професор;  

Статєв Статі, ректор Університету національного і 

світового господарства, д.е.н., професор; 

Шавга Л. О., ректор Кооперативно-торгового 

університету Молдови, д.е.н., професор;  

Шебеко К. К., ректор Закладу освіти «Поліський 

державний  університет», д.е.н., професор; 

Лєбєдєва С. М., ректор Білоруського торгівельно-

економічного університету споживчої кооперації, д.е.н., 

професор; 

Факеров Х. Н., ректор Таджицького державного 

університету комерції, д.е.н., професор. 

Гаркуша С. В., проректор із наукової роботи Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», д.т.н., професор;  

Педченко Н. С., директор Інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», д.е.н., професор;  

Герман Н. В., директор науково-навчального 

центру Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

доцент.  

Організаційний  комітет 

Голова: 

Карцева В. В., завідувач кафедри фінансів та 

банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», д.е.н., доцент.  

 

Члени організаційного комітету:  

Яріш О. В., заступник завідувача кафедри 

фінансів та банківської справи Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», к.е.н., доцент. 

Чижевська М. Б., доцент кафедри фінансів та 

банківської справи Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», к.е.н., доцент; 

Сидоренко-Мельник Г. М., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», к.е.н., доцент; 

Вовченко О. С., асистент кафедри фінансів та 

банківської справи Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». 

 

Тематичні напрями конференції: 

1. Фінанси публічного сектора: стан та вектори їх 

розвитку. 

2. Проблеми та напрями розвитку податкової системи 

держави. 

3. Банківська система та її вплив на національну 

економіку. 

4. Страховий ринок: тенденції та перспективи 

розвитку. 

5. Проблеми та перспективи розвитку фондового 

ринку. 

6. Сучасні технології управління фінансовими 

ресурсами суб’єктів реального сектора економіки. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська.  

Форма участі в конференції: заочна.  

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

 обсяг – 2 сторінки формату А5 (210х148 мм); 

 шрифт – Times New Roman, кегль-11; 

 інтервал між рядками – одинарний; 

 поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 15 мм; 

абзацний відступ – 1,0 см; 

 посилання на використані джерела в тексті у 

квадратних дужках; 

 список використаних інформаційних джерел 

подається наприкінці тез у порядку згадування 

джерел відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису. 

Сканування ілюстративних матеріалів не 

допускається.   

Оргкомітет конференції залишає за собою право не 

приймати матеріали, які не відповідають напрямам 

конференції та вимогам щодо оформлення. 

 

Контактні особи щодо роботи конференції: 

 

     Вовченко Оксана Сергіївна, асистент   

     +38 066-904-89-33; 

     Чижевська Марина Борисівна, к.е.н., доцент  

     +38 066-184-56-14; 

     Сидоренко-Мельник Ганна Миколаївна, к.е.н., доцент  

     +38 050-405-72-00 ; +38 067-531-74-33  

Телефон кафедри фінансів та банківської справи    

(0532) 509-171 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Іваненко І. І., к.е.н., доцент 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

м. Полтава  

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

 

Питання розвитку податкової політики відносяться до 

найактуальніших в економічному та соціальному житті 

України…… 

Список використаних інформаційних джерел 

1. Томчинська М. Оцінка податкової політики в 

Україні та її майбутні перспективи / М. Томчинська // 

Економіст. - 2009. - № 6. - С. 46-54. 


