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ЗАЯВКА 
учасника ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Формування новітньої парадигми управління  

публічними та приватними фінансами в Україні» 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 
 

Прізвище, ім’я,  

по батькові наукового 

керівника (для здобувачів) 

 

Науковий ступінь,   

вчене звання 
 

Посада  

Установа  

Назва тез доповіді  

Секція  

Телефон  

Е-mail  

 
Адреса оргкомітету конференції 

Електронна адреса: 

kafedrafinansiv.konf@gmail.com. 

Координатор конференції: Новосьолова 

Олена Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування ХНТУ. 

За додатковою інформацією звертатися за 

телефоном: 

+380950987810 – Новосьолова Олена 

Сергіївна.  

 

Після надсилання матеріалів очікуйте 

підтвердження про їх отримання. Формування 

збірника відбудеться протягом 30 днів після 

проведення конференції. Збірник тез буде 

надіслано учасникам на вказані електронні 

адреси.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова – Лариса СІДЕЛЬНИКОВА - д.е.н., 

професор, академік Академії економічних наук 

України, завідувачка кафедри фінансів, обліку та 

оподаткування Херсонського національного технічного 

університету; 

Заступник голови – Олена НОВОСЬОЛОВА – к.е.н., 

доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та 

оподаткування Херсонського національного технічного 

університету; 

Члени комітету: 

Ірина ГОНЧАРЕНКО – д.н. з держ. упр., професор, 

член-кореспондент Академії економічних наук України, 

завідувачка кафедри фінансів Черкаського державного 

технологічного університету; 

Павло ГРИГОРУК - д.е.н., професор, завідувач 

кафедри автоматизованих систем і моделювання в 

економіці Хмельницького національного університету;  

Оксана ДЕСЯТНЮК - д.е.н., професор, заслужений 

працівник освіти України, проректорка з науково-

педагогічної роботи (міжнародна діяльність) 

Західноукраїнського національного університету;  

Максим ЖИТАР – д.е.н., доцент, академік Академії 

економічних наук України, перший проректор ПЗВО 

«Міжнародний європейський університет»;  

Ірина ЛУК’ЯНЕНКО – д.е.н., професор, заслужений 

діяч науки і техніки, завідувачка кафедри фінансів 

Національного університету «Києво-Могилянська 

академія»; 

Марина СЛАТВІНСЬКА – д.е.н., професор, 

завідувачка кафедри фінансів Одеського національного 

економічного університету; 

Ніла ХРУЩ - д.е.н., професор, завідувачка кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького національного університету;  

Інна ШКОЛЬНИК - д.е.н., професор, проректорка з 

науково-педагогічної роботи Сумського державного 

університету; 

Олена ВОЛКОВА – к.е.н., доцент, декан факультету 

міжнародних економічних відносин, управління і 

бізнесу Херсонського національного технічного 

університету;  

Олена ЄРЕМЯН – к.е.н., доцент, доцент кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування Херсонського 

національного технічного університету;  

Тетяна ПІНЧУК – к.е.н., доцент, доцент кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування Херсонського 

національного технічного університету;  

Оксана ПОСАДНЄВА – к.е.н., доцент, доцент 

кафедри фінансів, обліку та оподаткування 

Херсонського національного технічного університету;  

Ірина СИСОЄНКО – к.е.н., доцент, доцент кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування Херсонського 

національного технічного університету;  

Наталя СТЕФАНОВИЧ – старший викладач кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування Херсонського 

національного технічного університету;  

Таміла ЧИЖОВА – к.е.н., доцент, доцент кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування Херсонського 

національного технічного університету;  

Тетяна ШРАМ – к.е.н., доцент, доцент кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування Херсонського 

національного технічного університету.  

 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

Форма участі: дистанційна. 

 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА! 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Публічні фінанси в умовах воєнного стану. 

2. Вітчизняна банківська система та її роль у 

забезпеченні економічної стабільності держави. 

3. Стратегії трансформації страхового ринку в 

умовах нестабільності соціально-економічного розвитку. 

4. Методи та технології управління фінансовою 

діяльністю підприємств. 

5. Облік, аналіз, аудит, оподаткування та 

фінансовий моніторинг: проблеми сьогодення та 

шляхи їх вирішення. 

6. Детермінанти розвитку національної та 

світової економіки в контексті сучасних ризиків та 

загроз. 

 

До участі у конференції запрошуються науковці, 

викладачі, молоді вчені та студенти, які мають наукові 

інтереси, пов’язані з питаннями управління 

публічними та приватними фінансами в Україні. 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Бажаючих взяти участь в конференції просимо 

до 18 грудня 2022 року (включно) надіслати на 

електронну пошту kafedrafinansiv.konf@gmail.com 

два файли: 

1) заявку на участь у конференції; 

2) тези доповіді. 

 

 До друку приймаються тези, що відповідають 

таким вимогам: 

➢ текст тез доповіді повинен бути 

надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word 

та збережений у форматі або *doc, або *docx, шрифт – 

Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 

1,5, абзац – 1,25 см; 

➢ обсяг матеріалів – 3 повні сторінки 

формату A4; 

➢ орієнтація сторінки – книжкова, поля – 

20 мм (з усіх боків);  

➢ посилання у тексті оформляються у 

квадратних дужках – [1, c. 24], де вказується номер 

використаного джерела та сторінка; 

➢ список використаних джерел інформації 

подається після основного тексту матеріалів у порядку 

появи посилань у тексті та повинен бути оформлений 

відповідно до ДСТУ 8302:2015. 

Файли необхідно назвати прізвищем першого 

автора українськими літерами з вказанням номера 

секції (наприклад: 1_Онікієнко_заявка.doc; 

1_Онікієнко_ тези.doc). 

 

Учасник має право подати тільки одні тези 

доповіді, які раніше не публікувалися. 

 

У процесі викладу матеріалу слід дотримуватися 

наукового стилю.  

Відповідальність за зміст матеріалів та їх 

оригінальність несуть автори.  

Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним 

вимогам, не публікуватимуться. 
 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість  

і співпрацю! 
 

З повагою, Оргкомітет 
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