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Тематичні напрями роботи конференції: 

Секція 1. Фінансовий менеджмент: нові виклики, практика та інновації. 

Секція 2. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство, право. 

Секція 3. Актуальні проблеми сталого розвитку територій в контексті глобалізаційних трансформацій 

суспільства. 

Секція 4. Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України. 

Секція 5. Публічне управління та адміністрування. 

Секція 6. Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології. 

Секція 7. Актуальні проблеми та перспективи розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні.  

 

Участь у конференції дозволить сформувати детермінати та окреслити імперативи розвитку 

фінансової архітектури України, опублікувати результати Ваших досліджень і одержати на них 

відзиви, обмінятися думками з питань теорії й практики фінансового менеджменту, сталого розвитку 

територій, публічного управління та адміністрування, фінансового механізму соціально-економічного 

розвитку. 

Заявки та матеріали конференції необхідно надіслати до 12 квітня 2021 року (включно) на 

електронну адресу оргкомітету yaroslavahresyk@gmail.com. 

 

До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися. Робоча мова 

конференції – українська, польська, російська, німецька, англійська. 



Наукові роботи будуть опубліковані до початку роботи конференції в Збірнику тез 

конференції та  надіслано електронний збірник (PDF) матеріалів конференції. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі MS Word формату А5 (148x210 мм). 

Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не повинен перевищувати 3 сторінок. 

Шапка тез: ініціали та прізвища авторів, назва ЗВО набираються з нового рядка шрифтом 

Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по правому 

краю.  

Назва тез: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 12 пт, 

одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви 

вузу. 

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.  

Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацу в 1 см 

шрифтом Times New Roman  розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по 

ширині.  

 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 70 грн і включає формування та 

видання збірника матеріалів конференції. Форма розрахунку – безготівкова.  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

Прізвище, ім’я, по батькові   

Назва ЗВО /установи    

Телефон, мобільний  

- мобільний   

e-mail  

Назва статті   

Тематичний напрямок роботи конференції   

Додатково для студентів: 

ПІП, науковий ступінь, вчене звання та посада наукового керівника   

 

 

За додатковою інформацією з питань конференції звертатись на кафедру фінансів, банківської 

справи та страхування Луцького національного технічного університету за тел. (0332) 78-55-66, 

електронною адресою: yaroslavahresyk@gmail.com або за адресою м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, 

каб. 120 (кафедра фінансів, банківської справи та страхування). 
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