
Шановні науковці! 
Кафедра фінансів, банківської справи, страхування 

та електронних платіжних систем 
Подільського державного аграрно-технічного університету 

запрошує Вас до участі у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В СУСПІЛЬСТВІ 
В УМОВАХ ПРОЯВУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ», 

яка проводитиметься 19 березня 2021 року на базі Подільського державного 
аграрно-технічного університету. 

 
Напрями роботи конференції: 

1. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи 
України. 

2. Пріоритети розвитку пенсійної системи України в сучасних умовах. 
3. Особливості розвитку місцевих фінансів в умовах децентралізації. 
4. Тенденції розвитку міжнародних фінансів. 
5. Основні виклики для банківської системи України в умовах прояву 

фінансової кризи. 
6. Тенденції розвитку ринків фінансових послуг. 
7. Основні проблеми розвитку фінансового менеджменту підприємств. 
8. Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту діяльності 

підприємств в умовах ринкової глобалізації. 
9. Нові інформаційні технології управління бізнесом. 

 
Робочі мови конференції:  

українська, англійська. 
 

Умови участі в конференції 
Для участі в конференції необхідно до 18 березня 2021 року надіслати 

на електронну адресу оргкомітету kafinauka@ukr.net: 
1. Заявку на участь (зразок – додаток 1). Файл назвати за зразком: 

Коваленко М._заява; 
2. Тези доповідей в електронному вигляді (зразок – додаток 2). Файл 

назвати за зразком: Коваленко М._тези. 
Форма участі в конференції: 

− дистанційна (лише публікація). 
 

Участь у конференції 
БЕЗКОШТОВНА 

Тези доповідей у формі електронного збірника матеріалів конференції 
31 березня 2021 року будуть розіслані усім учасникам і опубліковані на сайті 
Подільського державного аграрно-технічного університету. 



Контакти оргкомітету конференції: 
Хмельницька область, 

м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13,  
Подільський державний аграрно-технічний університет,  

Кафедра фінансів, банківської справи, страхування 
та електронних платіжних систем 

E-mail:  kafinauka@ukr.net 
Печенюк Андрій Васильович (097) 325-49-10 

 
Вимоги до оформлення матеріалів:  

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді наступна: 
прізвище та ініціали автора/авторів (не більше двох) – шрифт напівжирний; 
науковий ступінь, посада; місце роботи (навчання); місто (населений пункт); 
назва публікації (великі літери, шрифт – напівжирний); текст тез; перелік 
використаних джерел інформації. 

- обсяг публікації – до 4 сторінок формату А4 (з урахуванням рисунків, 
таблиць, формул) подається у вигляді файлу з розширенням *.doc або *.docx; 

- шрифт – Times New Roman 14 кеглем; 
- міжрядковий інтервал 1,5; 
- усі поля – 20 мм; 
- відступ абзацу – 10 мм; 
- таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного 

редактора (слово «таблиця» пишеться з великої літери справа (без лапок), а її 
назва - по центру рядка); 

- підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 - в тексті; Рис. 1. - в 
назві); 

- назви рисунків і таблиць обов'язкові. Використання ілюстративних 
матеріалів має бути мінімальним; 

- орієнтація таблиць та рисунків має бути лише книжкова; 
- в тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними 

дужками з вказаним порядковим номером джерела за списком і через кому – 
номери сторінок, наприклад [3, с. 173]. 

- перелік використаних джерел наводиться в кінці тексту 
бібліографічним списком джерел мовою оригіналу. Такий перелік 
оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 
складання»; 

- роботи, що не відповідають вимогам, або не подані у встановлений 
термін, не розглядаються. 

Автор несе відповідальність за дотримання норм авторського права, 
достовірність наведених фактичних даних, посилань на джерела, імена та 
назви. 

Авторів однієї публікації може бути не більше, ніж два. 
Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не 

приймаються до публікації. 



 
Додаток 1 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В СУСПІЛЬСТВІ 
В УМОВАХ ПРОЯВУ РІЗНОМАНІТНИХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ», 

11 березня 2021 року. 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
Місце роботи (заклад, установа)  
Посада  
Науковий ступінь, вчене звання  
Тема доповіді  
№ та назва напряму роботи 
конференції 

 

Номер телефону  
E-mail для листування  

 
 

Додаток 2 
Зразок оформлення тез доповідей 

Михайло КОВАЛЕНКО 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування 

та електронних платіжних систем, 
Подільський державний аграрно-технічний університет, 

м. Кам’янець-Подільський 
АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК ФОРМА КРЕДИТУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ 
Суттєве підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 

в Україні неможливе без вирішення проблеми забезпечення доступними 
кредитами аграрних підприємств. Наразі для більшості аграріїв умови 
кредитування мають непосильний, іноді навіть і кабальний характер, 
змушуючи їх працювати у кращому випадку на собівартість (якщо не на 
збиток). 

…… 
Перелік використаних джерел інформації 
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