
 

Місце проведення конференції 

79005, Україна, м. Львів 

вул. Туган-Барановського, 10, 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Дата проведення конференції 

19 листопада 2020 року 

 

Напрямки роботи конференції: 
 

1. Економіка України в період фінансово-

економічної нестабільності: пріоритети 

модернізації та подальшого поступу. 

2. Грошово-кредитна та валютна політика 

України: проблеми і перспективи 

удосконалення. 

3. Бюджетно-податкова політика та 

реформування фінансової системи. 

4. Перспективи розвитку банківської 

системи України. 

5. Напрями та інструменти забезпечення 

інвестиційної привабливості 

національного господарства. 

6. Мікрорівневі аспекти модернізації 

фінансово-економічного стану. 

7. Осучаснення інструментів обліку, аналізу 

та аудиту. 

 

Програма конференції 
 

реєстрація учасників конференції 

відкриття конференції 

пленарне засідання 

робота по секціях 

закриття конференції 

Заявка 

на участь у ХІ Всеукраїнській  

науково-практичній конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених 

“Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України”* 

 

Прізвище  _________________________________  

Ім’я  _____________________________________  

По батькові  _______________________________  

Назва доповіді  ____________________________  

Повна назва ВНЗ  __________________________  

Освітній рівень, спеціальність _______________  

Курс  _____________________________________  

Контактний телефон  _______________________  

E-mail  ___________________________________  

Науковий  керівник  (ПІБ,  науковий ступінь, 

вчене звання)  _____________________________  

Назва секції _______________________________ 

*Примітка: всі поля заявки є обов’язковими для заповнення 

 

Конференцію включено до переліку міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій здобувачів вищої освіти і молодих 

учених у 2020 році згідно 

Листа Інституту модернізації змісту освіти від 

20.01.2020 № 22.1/10-143 (№531) 

 

У зв’язку із COVID, конференція відбудеться в 

режимі On-line (Zoom) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ,  

ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

ДУ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 ім. М.І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ФРАНКА 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ім. В. СТЕФАНИКА 

 
 

 

Кафедра фінансів, кредиту та 

страхування 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
на ХІ Всеукраїнську науково-

практичну конференцію здобувачів 

вищої освіти і молодих учених 

 

“Сучасний стан та 

пріоритети модернізації 

фінансово-економічної 

системи України” 
 

19 листопада 2020 р. 

м. Львів 

10:00-10:20  

10:20-11:00 

11:00-12:00 

12:30-14:00 

14:00-14:30  



Шановні здобувачі вищої освіти та 

молоді учені! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   

ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених 

“Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України”, яка 

проводиться кафедрою фінансів, кредиту та 

страхування Львівського торговельно-економічного 

університету (ЛТЕУ) 

Метою конференції є обговорення проблем та 

перспектив розвитку фінансово-економічної системи 

України з урахуванням національних та 

регіональних особливостей, обмін досвідом. 
 

Організаційний комітет: 
Куцик П. О. – д.е.н., професор, ректор ЛТЕУ; 

Семак Б. Б. – д.е.н., професор, проректор з наукової 

роботи ЛТЕУ; 

Герасименко Т. О. – к.е.н., доцент, директор 

Інституту економіки та фінансів ЛТЕУ; 

Черкасова С. В. – д.е.н., професор, завідувач 

кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ; 

Мединська Т. В. – модератор, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ; 

Бондарук Т. Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 

Національної академії статистики, обліку та аудиту; 

Сторонянська І. З. – д.е.н., професор, заступник 

директора з наукової роботи Державної установи ІРД 

ім. М.І. Долішнього НАН України; 

Мельник М. І. – д.е.н., професор, завідувач відділу  

просторового розвитку Державної установи ІРД ім. 

М.І. Долішнього НАН України; 

Ситник Н. С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

фінансового менеджменту ЛНУ ім. І. Франка; 

Ставерська Т. О. – к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та обліку ХДУХТ; 

Кропельницька С. О. – к.е.н., доцент кафедри 

фінансів Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника. 

Умови участі у конференції: 
 

Для участі у конференції Вам необхідно до 

14 листопада 2020 року 

надіслати на електронну адресу оргкомітету: 

1) тези (оформлені у відповідності до поданих 

вимог); 

2) заявку на участь у конференції; 

3) скановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску. 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції. 
Наприклад: Кулинич Є.П._заявка, Кулинич Є.П._тези, 

Кулинич Є.П._квитанція. 
 

Кошти слід перерахувати за такими 

реквізитами: 

 

Банк одержувача: АТ КБ «ПриватБанк» 

Призначення платежу: Поповнення карткового  

рахунку  5168755630992168  Мединська Тетяна 

Володимирівна від (П.І.Б  учасника конференції) 

 

Організаційний внесок складає 60 грн. (у разі 

отримання електронного збірника) і 120 грн. (у разі 

отримання друкованого екземпляру збірника). 

Зміни у формулюванні призначення платежу не 

допускаються. Внесок покриває витрати, пов’язані з 

друком збірника матеріалів конференції та його 

поштовою пересилкою учасникам. 

За результатами конференції тези учасників будуть 

опубліковані та розміщені на сайті університету: 

lute.lviv.ua 
 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська 

 

Адреса для надсилання тез 
 

E-mail: konf_fin@i.ua 

За додатковою інформацією звертатися: 

кафедра фінансів, кредиту та страхування:  

вул. Братів Тершаківців, 2а (кім. 404), м. Львів 

тел. (032) 295-85-52 (провідний фахівець кафедри) 

067-922-46-88 (Тетяна Володимирівна) 

Вимоги до оформлення тез 

 
1. Обсяг тез не більше 3 сторінок формату А4. 

2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве 1,5 см. 

3. Перший рядок – назва тез (шрифт напівжирний, 

великі літери, кегель 12, вирівняний по центру). 

4. Другий рядок – прізвище та ініціали автора, освітній 

рівень (шрифт курсив, напівжирний, кегель 12, 

вирівняний по правому краю). 

5. Третій рядок – спеціальність, ОПП (шрифт курсив, 

напівжирний, кегель 12, вирівняний по правому 

краю). 

6. Четвертий рядок – вчене звання, прізвище та ініціали 

наукового керівника (шрифт курсив, напівжирний, 

кегель 12, вирівняний по правому краю). 

7. П’ятий рядок – назва навчального закладу (шрифт 

курсив, напівжирний, кегель 12, вирівняний по 

правому краю). 

8. Виклад матеріалу (без рубрикацій). Шрифт Times 

New Roman; стиль Normal, міжрядковий інтервал 1,5; 

кегель 12; абзацний відступ 1 см. 

9. Бібліографічний список використаних джерел у 

відповідності з чинними вимогами (не більше 5-ти 

позицій). Шрифт напівжирний, кегель 10 вирівняний 

по центру, міжрядковий інтервал 1. 

10. Формули, ілюстрації і таблиці оформляються 

відповідно до чинних вимог. 
 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Слюсаренко М. Я., бакалавр, 

спеціальність „Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОПП „Фіскальне та митне адміністрування” 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В. 

Львівський торговельно-економічний університет  

Одним із напрямків стимулювання розвитку малого…..(текст) 
 

Список використаних джерел: 

1. Спрощена система оподаткування у сфері малого бізнесу: 

вітчизняний і зарубіжний досвід: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www. academia.org.ua. 
 

 

Тези, оформлені без дотримання вказаних вимог, 

розглядатися не будуть. Відповідальність за зміст та 

оформлення тез несуть автор і науковий керівник. 

http://financial.lnu.edu.ua/department/kafedra-mistsevyh-ta-derzhavnyh-finansiv
http://financial.lnu.edu.ua/department/kafedra-mistsevyh-ta-derzhavnyh-finansiv
http://www.academia.org.ua/?p=351
http://www.academia.org.ua/?p=351

