
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА  

 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених 

 

 «Розвиток інноваційного фінансового 

управління суб’єктами економіки в 

умовах реалізації євроінтеграційної 

стратегії України» 

 

Прізвище   

Ім’я   

По батькові   

Науковий ступіть, вчене звання 

(для молодих учених) 

 

ВНЗ / організація / установа  

Посада  

ПІБ, науковий ступінь та вчене 

звання наукового керівника 

(для здобувачів вищої освіти) 

 

Назва напряму роботи (секції)  

Назва статті  

Контактний телефон   

Е-mail  
              

 

Порядок проведення конференції 

 
 Конференція проходитиме  

12 листопада 2020 року  

в режимі on-line –  

у вигляді відеоконференції за допомогою 

платформи ZOOM. 

 

 

Участь у конференції передбачає 

організаційний внесок  
 

 

Організаційний внесок за участь у 

роботі конференції (загальне 

рецензування, підготовка макету 

збірника наукових праць та програми 

конференції). Збірник наукових праць 

та програму у електронному вигляді 

буде надіслано на  Е-mail 
 

80 

грн. 

 

 

Програму конференції та збірник наукових 

праць буде розміщено на сайті кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького національного університету за 

адресою: http://www.fbs.km.ua та надіслано 

учасникам електронною поштою впродовж 30 

днів після закінчення роботи конференції.  

 

Контактна інформація: 

29016, м. Хмельницький,  

вул. Інститутська 11, кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування 

E-mail  internet.fbs@gmail.com 
Веб-сайт - http://www.fbs.km.ua 

 

Контактна особа: Доценко Інна Олексіївна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 
 

тел. (067) 787-01-77 
 

 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України,  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Хмельницький національний університет 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна 

Одеський національний політехнічний університет 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

 «РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО 

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

СУБ’ЄКТАМИ ЕКОНОМІКИ В 

УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

УКРАЇНИ» 

 

12 листопада  2020 року 

м. Хмельницький 

http://www.fbs.km.ua/
mailto:internet.fbs@gmail.com
http://www.fbs.km.ua/


Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування Хмельницького національного 

університету запрошує до участі у 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

учених 

 «Розвиток інноваційного фінансового 

управління суб’єктами економіки в умовах 

реалізації євроінтеграційної стратегії 

України» 
 

яка відбудеться 12 листопада 2020 року 
 

Мета конференції: обмін досвідом та обговорення 

актуальних теоретичних і прикладних проблем 

фінансових аспектів управління суб’єктами економіки 

в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України. 
 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська 
 

Форма участі у конференції: дистанційна. 
 

Напрями роботи конференції: 

1. Стратегічні напрями розвитку інновацій в 

фінансовому управлінні суб’єктами 

господарювання в  процесі євроінтеграції. 

2. Інноваційне забезпечення розвитку різних 

сегментів національного та світового 

фінансового ринків. 

3. Фінансове забезпечення інноваційного 

розвитку державного сектору економіки. 

4. Фінансове забезпечення інноваційного 

розвитку малого та середнього бізнесу в умовах 

євроінтеграції. 

5. Фінанси домогосподарств у забезпеченні 

інноваційного розвитку різних сфер економіки в 

умовах дії євроінтеграційних процесів. 

6. Загальні проблеми інноваційного 

розвитку економіки в умовах євроінтеграції. 
 

Умови участі у конференції: 
Для участі у роботі конференції необхідно до 

10 листопада 2020 року надіслати на  

е-mail  internet.fbs@gmail.com: 

 реєстраційну картку учасника;  

 текст статті (Назва файлу, наприклад: 

Стаття_Семченко.doc);  

 

Додаткова інформація: 

 після одержання і розгляду 

матеріалів організаційний комітет, на 

протязі 3-х днів, інформує авторів про їх 

прийняття; 

 реквізити для оплати 

організаційного внеску буде надіслано 

після підтвердження отримання та 

прийняття матеріалів. 

 

Відсканована (сфотографована) квитанція 

про переказ коштів повинна бути надіслана 

протягом 2-х днів після отримання авторами 

реквізитів щодо оплати, на електронну адресу 

– internet.fbs@gmail.com. Назва файлу має 

бути підписана відповідно до прізвища та 

ініціалів учасника конференції (наприклад: 

Квитанція_Семченко). 
 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані в 

збірнику наукових праць «Фінансові аспекти 

розвитку економіки України: теорія, методологія, 

практика»  
 

Автори публікацій несуть відповідальність за 

достовірність фактів, цитат, власних назв, інших 

відомостей та гарантують відсутність 

академічного плагіату. 

 

 

Вимоги до оформлення робіт: 

 обсяг – 3-5 сторінок (формат А4, 

орієнтація книжкова);  

 шрифт – Times New Roman, кегль-14; 

 інтервал між рядками – 1,5; 

 поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;  

 абзацний відступ  1,25 см; 

 рисунки повинні бути згруповані як 

єдиний об’єкт;  

 підписи розміщуються під рисунками 

(рис. 1 – в тексті; Рис. 1 – в назві) і над 

таблицями. Назви рисунків і таблиць 

обов’язкові. Статті зі сканованими рисунками 

або формулами до публікації  не 

приймаються!!!  

 посилання на використані джерела 

подаються у тексті в квадратних дужках; 

 список використаних джерел подається 

наприкінці статті в порядку згадування джерел 

відповідно до Національного стандарту України 

«Бібліографічне посилання» (ДСТУ 8302:2015); 

 сторінки не нумеруються. 
 

Приклад оформлення статті 
Семченко З. П., Доценко І. О*.  

Хмельницький національний університет,  

м. Хмельницький 
 

НАЗВА СТАТТІ 

 

Актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Мета статті. 

Виклад основного матеріалу. 

Висновки. 

Література 
(оформлена згідно до стандарту ДСТУ 8302:2015) 

* - ПІБ наукового керівника, для здобувачів вищої 

освіти (нижнє підкреслення) 

mailto:internet.fbs@gmail.com
mailto:internet.fbs@gmail.com

