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Заключне слово для підбиття підсумків семінару було надано професору 

Джону Довсону (Единбурзький університет). Організатори наукового заходу Тріс-
тан Жакуа (Tristan Jaques) і Фредрік Сандгрен (Fredric Sandgren) ознайомили учас-
ників з планами проведення майбутнього 3-го семінару у Франції та висловили 

сподівання на подальшу співпрацю. Зазначено, що формат семінару з невеликою 
кількістю учасників дав можливість організувати плідні дискусії та жваве обгово-

рення заявлених доповідей. Участь у цьому науковому заході дозволила ознайоми-
тися з науковими напрацюваннями західних дослідників з історії торгівлі та колом 
проблем, важливих для розуміння сучасних тенденцій у її розвитку. В цілому про-

ведений захід став важливою платформою для встановлення наукових контактів, 
спілкування, обміну досвідом та співпраці дослідників у сфері історії європейської 
торгівлі та споживання. 

І. В. Скубій 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ,  

ПОДАТКІВ ТА МИТА” В УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ  

27–28 жовтня 2016 р. в Університеті митної справи та фінансів відбулася 
чергова, уже ювілейна, Х Міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, подат-
ків та мита”. Як і попередні конференції, починаючи з 2011 р., вона була організо-
вана спільно з Інститутом історії України Національної академії наук України. 

До програми були включені 48 доповідей 53-х авторів. Більшість заявок (42) 
надійшла від українських науковців, які репрезентували такі міста й виші та науко-
ві й культурні заклади: 

 Дніпро – 17 (Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський художній музей); 

 Київ – 12 (Інститут історії України, Інститут сходознавства імені 
А. Ю. Кримського, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Ки-
ївський національний університет імені Т. Шевченка, Дипломатична академія при 
Міністерстві закордонних справ України, Науково-дослідний центр митної справи 
НДІ фіскальної політики Університету Державної фіскальної служби України); 

 Харків – 3 (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені 
Петра Василенка, Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова); 

Запоріжжя – 2 (Запорізький національний університет); 

 Львів – 2 (Львівський національний університет імені Івана Франка, Ін-
ститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН 
України); 
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 Хмельницький – 2 (Хмельницький національний університет, Національна 
академія Державної прикордонної служби України); 

Бердянськ – 1 (Бердянський державний педагогічний університет); 

 Івано-Франківськ – 1 (Івано-Франківське обласне управління лісового та 
мисливського господарства); 

Миколаїв – 1 (Чорноморський національний університет імені П. Могили); 

Черкаси – 1 (Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького). 
Від науковців Російської Федерації надійшло 4 заявки: 

Владивосток – 2 (Владивостоцький філіал Російської митної академії); 

Москва – 1 (Російська митна академія); 
Краснодар – 1 (Кубанський інститут інформаційного захисту). 

Молдову презентували 2 дослідника з Кишинева (Молдовський державний 
університет). 

Також дві заявки надійшли від учених Білорусі (Мінськ, Білоруський держав-
ний університет). 

По одному учаснику були представлені: Польща (Білосток, Білостоцький тех-
нологічний університет), Словаччина (Трнава, Університет св. Кирила і Мефодія), 
Казахстан (Астана, Казахський агротехнічний університет імені С. Сейфулліна). 

Географія іноземного представництва на конференції розширилась: уперше в 
ній узяв участь вчений зі Словаччини, який дізнався про захід з мережі Інтернет, 
зацікавився ним і прибув до Дніпра. 

Т. Водотика з Інституту історії України НАН України презентувала перший 
номер журналу “Місто: історія, культура, суспільство”. 

Серед учасників: 9 докторів історичних наук (1 з них також є доктором наук 
з державного управління) і 1 доктор габілітований (з історичних дисциплін), 1 док-
тор географічних наук, 17 кандидатів історичних наук і 1 PhD (з історичних дисци-
плін), 3 кандидати юридичних наук, 1 кандидат наук з державного управління, 1 
кандидат політичних наук, 1 кандидат технічних наук, 3 аспіранти, 1 здобувач, 9 
осіб з вищою освітою (один з них за кілька днів після конференції захистив дисер-
тацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук), 5 студентів.  

Тези доповідей учасників конференції були попередньо опубліковані 
1
, а де-

які з них розгорнуті в статтях, з якими читач має змогу ознайомитися в цьому но-
мері збірника. 

Можна відзначити, що Міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, 
податків та мита” й надалі залишається міждисциплінарним заходом, який приваб-
лює дослідників з вищих навчальних закладів, наукових та культурних установ 
України й сусідніх держав. 

О. О. Дячок 

1
 Х міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита” : тези допові-

дей, 27–28 жовтня 2016 р., Дніпро. – К., 2016. 
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