
                     
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

Кафедра фінансів та економіки 

Європейська Асоціація Економістів 

Українська Асоціація економістів-міжнародників 

Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Запрошуємо Вас 8 грудня 2021 року взяти участь у  

ІХ Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції  

студентів, аспірантів та молодих вчених 

 

«СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

Секція 1. Розвиток сучасної економічної науки в умовах глобалізаційних 

процесів. 

Секція 2. Актуальні тенденції розвитку фінансів, банківництва та страхування. 

Секція 3. ІІІ круглий стіл «Doing business digitally» (англ. мовою). 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Сосновська О.О. – завідувач кафедри фінансів та економіки, доктор 

економічних наук, доцент; 

Рамський А.Ю. – професор кафедри фінансів та економіки, доктор економічних 

наук, професор; 

Лойко В.В. – професор кафедри фінансів та економіки, доктор економічних 

наук, професор; 

Краус Н.М. – професор кафедри фінансів та економіки, доктор економічних 

наук, доцент; 

Ушенко Н.В. – професор кафедри фінансів та економіки, доктор економічних 

наук, професор; 

Казак О.О. – доцент кафедри фінансів та економіки, кандидат економічних наук, 

доцент, член-кореспондент АЕН України; 



Васечко Л.І. – доцент кафедри фінансів та економіки, кандидат економічних 

наук, доцент. 

Жукова Ю.М. – доцент кафедри фінансів та економіки, кандидат економічних 

наук, доцент;  

Євтушевська О.В. – доцент кафедри фінансів та економіки, кандидат 

економічних наук, доцент; 

Обушний С.М. – доцент кафедри фінансів та економіки, кандидат економічних 

наук; 

Руденко В.С. – викладач кафедри фінансів та економіки. 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

05.12.2021 – кінцевий термін реєстрації на участь у конференції та подання тез 

доповідей*  

08.12.2021 – початок конференції о 12.00  

 

*Реєстрація учасників конференції здійснюється за Посиланням 

 

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

дистанційно  

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Українська, англійська.  

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  

Посилання на Zoom конференцію буде розіслано всім учасникам напередодні. 

 

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ  
Тези доповідей від 3 до 5 сторінок включно із рисунками, таблицями, фотографіями, переліком 

літератури.  

Текст набирати шрифтом Times New Roman на аркуші формату А4 з полями: верхнє, нижнє, 

праве та ліве – 2,0 см. Назва доповіді – напівжирним шрифтом 16 pt; прізвища авторів – 

нежирним 14 pt; інформація, яка стосується місця роботи (назва організації, місто) – курсивом 

12 pt; текст – 14  pt, одинарним інтервалом.  

При використанні таблиць, підпис ставиться зверху над таблицею із вирівнюванням по 

правому краю, курсивом. Формули набирати у редакторі формул MS Equation або Mathtype. 

Всі підписи всередині рисунків, а також формули, набирати шрифтом 14 pt. Формат файлу – 

*.doc, *.docх.  

Назву файлу необхідно формувати згідно схеми: «номер напряму»_«прізвище доповідача» 

(якщо доповідач представляє кілька доповідей за різними напрямами, то після прізвища без 

пробілу вказати номер 1, 2, 3). Наприклад: 1_Петренко1.doc; 2_Петренко2.doc. 

 

 

Для участі у конференції просимо до 05 грудня 2021 року надіслати 

на електронну адресу оргкомітету конференції conference.kfe@kubg.edu.ua: 

1. Електронний варіант тез з приміткою «IХ Всеукраїнська конференція» 

2. Зареєструватися за Посиланням 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBAuT10TQCBDeRGcqHqHbwAJ5rwJ47s8jeKveOLIaoeMf9aA/viewform
mailto:conference.kfe@kubg.edu.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBAuT10TQCBDeRGcqHqHbwAJ5rwJ47s8jeKveOLIaoeMf9aA/viewform


Вартість участі у конференції 

Участь у конференції  є БЕЗКОШТОВНОЮ. 
 

Збірник тез матеріалів конференції буде опублікований на сайті кафедри 

фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка та сайті 

Європейської Асоціації Економістів. 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають 

вищевказаним вимогам, тематиці конференції, містять елементи академічного 

плагіату. 

 

 

 

 

КОНТАКТИ  
Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, Київський університет 

імені Бориса Грінченка, кафедра фінансів та економіки (к. 513). 

 

Е-mail: conference.kfe@kubg.edu.ua  

 

Координатори та відповідальні особи конференції: 

Рамський Андрій Юрійович  

телефон: 063 727 88 77, e-mail: a.ramskyi@kubg.edu.ua 

 

 

 

 

Оргкомітет конференції 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Солонько А.І.,  

здобувач ступеня магістра,  

Рамський А.Ю.,  

д.е.н., професор кафедри фінансів та економіки  

Київський університет імені Бориса Грінченка  

м. Київ, Україна  

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ ПАРТНЕРСТВА 

 

Текст текст текст…[1, с. 11] 

 

ДЖЕРЕЛА 

1. Пеплех О. Б. Циклічність економічного розвитку і структурні зміни в 

економіці. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 27, ч. 1. С. 85-89. 

URL: http://bses.in.ua/journals/2018/27_1_2018/19.pdf (дата звернення: 

15.11.2021). 
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