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ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА  

III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

«Трансформація фінансової системи 

України: тенденції та перспективи 

розвитку» 
 

Прізвище, ім'я, по-батькові 

учасника 

 

Прізвище та ініціали 

наукового керівника для 

здобувачів вищої освіти 

 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

 

Науковий ступінь, вчене 

звання, посада  

 

Назва тез  

Номер та назва секції  

Контактний телефон  

Е-mail  

 

 

 

 

 

До участі у конференції 

 запрошуються науковці, аспіранти, 

здобувачі вищої освіти та всі зацікавлені 

особи 
 

Чекаємо на Вашу участь у 

конференції! 
 

 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
МНАУ, кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування, 54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9, кімната – 323. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

ТА СТРАХУВАННЯ 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний лист 
 

 

 

 

ІII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

 «Трансформація фінансової системи 

України: тенденції та перспективи 

розвитку» 
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Ш а н о в н і 

 к о л е г и! 
 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в 

роботі ІII Всеукраїнської науково-практичної 

конференції: «Трансформація фінансової 

системи України: тенденції та перспективи 

розвитку», яку проводить обліково-

фінансовий факультет Миколаївського 

національного аграрного університету. 

Метою конференції є обговорення 

теоретичних аспектів та тенденцій розвитку 

фінансової системи України в умовах 

євроінтеграційних процесів. 

На конференції будуть працювати 

наступні секції: 

1. Модернізація складових фінансової 

системи України: закономірності та ризики. 

2. Реформування системи інформаційно-

облікового забезпечення трансформації 

фінансової системи України. 

3. Закордонна практика формування 

фінансової та соціальної інфраструктури. 

4. Інноваційний розвиток суб’єктів 

господарювання в умовах реформування 

фінансової системи України. 

5. Застосування математичних методів 

та інформаційних технологій у забезпеченні 

розвитку фінансової системи України. 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ТА 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 
1. Учасник має право представити тільки 

одну наукову працю, яка раніше не 
друкувалася. 

2. Участь в конференції є дистанційною. 
3. Тези доповідей не повинні 

перевищувати дві сторінки тексту формату А4, 
набраного у редакторі MS Word. Розмір усіх 
полів – 20 мм. Гарнітура: Times New Roman, 
кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1. 
Відступ на абзац – 1,25 см. 

4. У правому кутку – прізвище та ім’я 
автора, нижче науковий ступінь, вчене звання, 
посада, для здобувачів вищої освіти – факультет, 
прізвище та ініціали керівника, ще нижче – назва 
установи, місто. 

5. Через один інтервал – назва тез 
(великими жирними літерами по центру). 
Далі текст доповіді (тез). 

6. Посилання наводяться в тексті у 

квадратних дужках відповідно до порядку 

згадування у тексті. 
7. В кінці тексту наводиться список 

використаних джерел. 
8. Формули мають бути набрані в 

редакторі формул, рисунки – згруповані в один 
об’єкт. 

9. Файли повинні бути названі згідно з 
поданим прикладом: Коваленко_тези, 

Коваленко_заявка, Коваленко_чек. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1) українська; 

2) англійська. 

 

 

 

 

УВАГА! 

Відповідальність за зміст матеріалів 

несуть автори та наукові керівники. 

У разі невідповідності оформлення 

поданих тез вимогам, оргкомітет залишає за 

собою право редакції авторського тексту або 

відхилення публікації. 

Заявки-анкети на участь, тези доповідей 

та відскановану електронну копію 

підтвердження оплати організаційного внеску 

прохання надсилати до 17 листопада 2019 р. на 

адресу Оргкомітету (conf@mnau.edu.ua). 

Для обговорення і дискусій 27 листопада 

2019 р. матеріали конференції будуть 

відображені на web-сайті МНАУ та 

оприлюднені у збірнику тез, який буде 

розіслано на електронну адресу учасників. 

 

РЕКВІЗИТИ ДО ОПЛАТИ: 

Організаційний внесок (включає витрати на 

редагування тексту та розміщення його на 

сайті) становить 80 гривень і перераховується 

за наступними реквізитами: 

Отримувач: ММБФ “Університет ХХІ 

століття”, р/р 26009010253704, ПАТ “БАНК 

ВОСТОК”, м. Дніпро, МФО 307123, ЄДРПОУ 

25993025 

Призначення платежу: благодійна 

допомога на статутні цілі (від кого і назва 

навчального закладу). 

 

З повагою,   

Організаційний комітет конференції 


