
Всеукраїнська науково-практична конференція

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА ГРОМАДИ:
НАУКОВИЙ ПОГЛЯД

29 жовтня 2015 року
м. Ужгород

До  участі  у  конференції  запрошуються  студенти,  магістранти,
аспіранти,   вчені  університетів  і  наукових  установ,  державні
службовці, представники бізнесу та громадських організацій.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень
з  питань  новітніх  підходів  щодо  фінансового-кредитного
стимулювання  розвитку регіональної економіки та територіальних
громад;  пошук  шляхів  впровадження  наукових  напрацювань  та
інноваційних  ідей  щодо  удосконалення  моделі  фінансового
забезпечення  розвитку  регіонів  в  умовах  децентралізаційних
процесів та євроінтеграції.

НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ) РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
➢ Теоретичні  та  практичні  питання  державної  політики
фінансового забезпечення  розвитку регіону та громади.
➢ Бюджетна  децентралізація  як  фактор  забезпечення  фінансової
автономії регіонів.
➢ Роль  банків  у  активізації   розвитку  регіональної  економіки  в
умовах фінансової нестабільності.
➢ Стратегічні вектори розбудови ринку небанківських фінансових
послуг на макро - та мікрорівні.
➢ Фінансові  механізми  розвитку  підприємництва:  новелізація
вітчизняних та впровадження європейських підходів.
➢ Фінансова  безпека  регіону  як  передумова  сталого  соціально-
економічного розвитку України.

За  результатами проведення  конференції  учасники отримують  Збірник
матеріалів конференції з присвоєнням кодів УДК і ББК.

УМОВИ УЧАСТІ
Для участі у роботі конференції та публікації тез Вам необхідно  до  25

жовтня  2015 р.  надіслати  на  електронну  адресу  conf.fbs@gmail.com:
заявку на участь у конференції (електронний варіант); електронний варіант
тез  доповіді;  скан-копію  квитанції  про  оплату  організаційного  внеску.
Файли  назвати  за  зразком:  Іванов_тези.doc,  Іванов_заявка.doc,
Іванов_квитанція.doc. 

Оргкомітет протягом 3 робочих днів  електронною поштою повідомляє
учасника конференції про отримання та прийняття матеріалів. 

Участь у конференції передбачає організаційний внесок

Піблікація 1 сторінки тексту 15 грн.

Електронна версія Збірника матеріалів конференції безкоштовно

Друкований екземпляр Збірника матеріалів конференції 85 грн.

Електроний варіант сертифікату учасника (за потребою) безкоштовно

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДОКТОРІВ НАУК БЕЗКОШТОВНА

Внесок перераховувати на картку Приватбанку № 5168757220368718
Одержувач: Стегура Віктор Вікторович
Призначення платежу: за участь у конференції від ПІБ учасника. 

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

+38 (050) 950-96-40 Валерія Олегівна Огородник

mailto:conf.fbs@gmail.com
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
 обсяг тез доповідей – 2-5 сторінок у вигляді файлу з розширенням *.doc;

 шрифт:  гарнітура  –  Times  New  Roman,  кегель  –  14,  стиль  –  звичайний
(Normal), міжрядковий інтервал – 1,  відступ на абзац 1,25 мм, вирівнювання по
ширині; поля сторінки: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм;
 формули,  рисунки  та  таблиці  оформляються  на  комп’ютері  (сканований

матеріал  не  допускається),  будуються  з  використанням  чорно-білої  гами.
Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути
названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New
Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт;
 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  №  63  від  26.01.2008  р.;  посилання  на  джерела  в  тексті  слід  давати  в
квадратних дужках.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Марія Іванова, к.е.н., доцент
професор кафедри фінансів і банківської справи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
Науковий керівник: Петров І.І., к.е.н., доцент (для студентів та

аспірантів)

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ФІНАНСОВУ
БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Текст доповіді
Список використаних джерел:

1.  Турило  А.М.  Фінансово-економічні  аспекти  діяльності  підприємства  /
А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України. – 2008. - №8. – С.35-44

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

РЕГІОНУ ТА ГРОМАДИ:  НАУКОВИЙ ПОГЛЯД»

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 друкованих збірниках (вказати кількість) _________________________

Потреба в електроному варіанті сертифікату учасника _______________________

Поштова  адреса  для  відправлення  Збірника  матеріалів  конференції  (з

індексом)______________________________________________________________

Номер контактного телефону_____________________________________________

E-mail________________________________________________________

З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ!


