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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ Міжнародної науково- 

практичної Інтернет-конференції «ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА 

СПРАВА ТА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ, 

ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ», яка відбудеться 6-7 квітня 2023 року. 

До участі в конференції запрошуються викладачі, науковці, докторанти, 

аспіранти, здобувачі вищої освіти та всі зацікавлені особи України й 

зарубіжних країн.  

 

Співорганізатори конференції: 

Молдавська Економічна Академія (м. Кишинів, Республіка Молдова), 

Господарська Академія Ім. Димитра А. Ценова (м. Свіштов, Республіка 

Болгарія), Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту 

Західноукраїнського національного університету (м. Івано-Франківськ, 

Україна), Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, 

Україна), Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» (м. Полтава, Україна), Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна). 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Академічна платформа 1 «Особливості економічних процесів в умовах 

воєнного стану». 

Академічна платформа 2 «Розвиток фінансового ринку в умовах 

цифровізації економіки». 

Академічна платформа 3 «Інноваційні вектори розвитку банківської 

системи». 

Академічна платформа 4 «Сучасна економічна освіта: інноваційні 

методи та цифрові технології». 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Форма участі: дистанційна, у вигляді обговорення на веб-сайті 

Видавничого дому «Інтернаука» та публікації тез доповіді в електронному 

збірнику матеріалів конференції. 

 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 

Дата проведення конференції 6-7 квітня 2023 року 

Кінцевий термін прийому заявок на участь у роботі 

конференції. 
27 лютого 2023 року 

Кінцевий термін прийому матеріалів 6 березня 2023 року 

Розміщення матеріалів на офіційному сайті 

Видавничого дому «Інтернаука» 
5 квітня 2023 року 

Розміщення матеріалів в репозитарії Одеського 

національного економічного університету 
19 квітня 

Розсилка матеріалів конференції і сертифікатів 

учасників в PDF форматі 
24 квітня 

Розсилка друкованої версії матеріалів конференції та 

сертифікатів учасників 
8 травня 

 

За результатами проведення конференції буде сформовано збірник тез 

доповідей у PDF форматі. Збірнику буде присвоєно:  

− індекси УДК; JEL Classification; 

− авторський знак; 

− цифровий ідентифікатор DOI; 

− ISBN (Чеська Республіка). 

 

Матеріали конференції будуть розміщені на порталі Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, в електронному репозитарії 

Одеського національного економічного університету, на офіційному веб-сайті 

Європейського Інституту Інноваційного Розвитку та на офіційному веб-сайті 

Видавничого дому «Інтернаука». 

Електронний варіант збірника матеріалів конференції та електронний 

сертифікат учасника європейської конференції із зазначенням обсягу годин 

(12 годин – 0,4 кредита ECTS) буде надіслано на електрону скриньку учасника, 



що вказана у заявці відповідно до календаря конференції.  

За бажанням учасники конференції можуть подати статі до наукового 

фахового видання «Науковий вісник Одеського національного економічного 

університету», категорія «Б». З детальною інформацію про видання та умови 

публікації можна ознайомитися за посиланням: http://n-visnik.oneu.edu.ua/. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Розмір організаційного внеску – 250 грн. 

Організаційний внесок покриває витрати на організацію заходу, 

рецензування та перевірку на плагіат рукописів тез доповідей, що подаються 

авторами до публікації; упорядкування збірника матеріалів конференції; 

присвоєння збірнику відповідних індексів, авторського знаку, цифрового 

ідентифікатора DOI, ISBN (Чеська Республіка); розміщення матеріалів 

конференції на порталі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 

в репозитарії Одеського національного економічного університету, на 

офіційному веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука» для обговорення та на 

офіційному веб-сайті Європейського Інституту Інноваційного Розвитку 

(м. Острава, Чеська Республіка), а також розсилку збірника та сертифікатів 

учасників конференції в електронному вигляді. 

 

У авторів є можливість замовити друкований екземпляр збірника. 

Вартість друкованого екземпляра збірника складає 270 грн. 

Оплата за друкований збірник покриває собівартість його виготовлення. 

Вартість пересилання сплачується окремо при отриманні відповідно до діючих 

тарифів оператора доставки «Нова пошта».  

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції 

одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. 

Сканкопію / фото квитанції про оплату слід обов’язково направити на 

електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у календарі конференції 

терміну прийому матеріалів. 

 

Додатково Видавничий дім «Інтернаука» пропонує учасникам 

конференції послуги з: 

− присвоєння тезам доповіді DOI; 

− публікації статей у фахових журналах категорії «Б»; 

− реєстрації авторських прав на твір; 

− внесення до реєстру учасників наукових тем; 

− приєднання (членства) до наукових громадських об’єднань; 

− закордонного стажування для педагогічних і науково-педагогічних 

працівників.  

З детальною інформацію про Видавничий дім та умови надання 

додаткових послуг можна ознайомитися за посиланням: http://www.inter-

nauka.com. 

 

http://n-visnik.oneu.edu.ua/
http://www.inter-nauka.com/
http://www.inter-nauka.com/


ПРЕЛІК НЕОБХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ 

Для участі в роботі конференції до 06 березня 2023 року (включно) на 

електронну адресу conf.oneu@gmail.com необхідно надіслати наступні 

матеріали: 

− тези доповіді, оформлені згідно з вимогами; 

− заповнену заявку учасника (https://forms.gle/stD9MU5UGmkwYZgEA ) 

(співавтори заповнюють одну заявку); 

− скановану (сфотографовану) квитанцію про оплату організаційного 

внеску та за виготовлення друкованого варіанту збірника (у випадку 

замовлення). 

Файли повинні носити прізвище автора, наприклад: Іванов_тези.docx, 

Іванов_квитанція.docx. 

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів на 

електронну адресу автора буде відправлено повідомлення щодо прийняття 

матеріалів.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

До опублікування приймаються тези доповідей обсягом 2-3 повні 

сторінки у форматі .doc або .docx. 

Формат аркуша: А4 (297х210 мм), орієнтація − книжна, всі поля − 20 мм, 

абзац − 1,25, шрифт − Times New Roman, кегель − 14, міжрядковий інтервал − 

1,0, стиль − Normal (допускається використання шрифту меншого розміру 

(10 пунктів) для другорядних елементів тексту), вирівнювання тексту − по 

ширині, нумерація сторінок не ведеться.  

Тези доповіді повинні включати мінімальну кількість формул і графіків, 

які виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. Формули 

розміщуються по центру, нумерація здійснюється по правому краю. Рисунки 

повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Цифровий матеріал подається в 

таблиці, розмір тексту таблиці – 12, порядковий номер друкується над 

таблицею, вирівняний по правій стороні (наприклад, Таблиця 1), назва 

друкується над таблицею під порядковим номером, вирівняна посередині. 

Формат рисунків і таблиць – книжний. Формули, графіки, рисунки і таблиці 

подаються після тексту, де вони вперше згадуються або на наступній сторінці. 

 

Обов’язковими є метадані тез доповіді: анотація (2-3 речення) та 

ключові слова (до 5 слів або словосполучень). В анотації рекомендовано 

використовувати конструкцію речення з використанням таких словосполучень, 

як: Тези присвячено ... Проведено оцінку ... Визначено особливості ... 

Встановлено, що ... тощо. 

Наприкінці публікації подається загальний висновок та 

бібліографічний список. Загальний висновок представляється у вигляді 

результату аналізу основних параметрів проблем (2-3 пропозиції). Наприклад, 

Проведений аналіз ... свідчить про .... Вирішення цих проблем пов’язане з 

…тощо.  

mailto:COnf.oneu@gmail.com
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Посилання на джерела літератури оформлюється згідно з національними 

стандартами до публікацій у фахових виданнях (Оформлення бібліографічних 

описів відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання»), по тексту подаються у квадратних дужках. Наприклад, 

[5, с. 45; 10, с. 15-17], де перша цифра − це порядковий номер джерела у списку 

літератури, а друга − сторінка цього джерела, на яку дослідник посилається; 

одне джерело від іншого виокремлюється крапкою з комою. Бібліографічний 

список подається після тексту тез доповіді під заголовком «Список 

використаних джерел». Бібліографічний список має містити від 2 до 5 

джерел. 

 

Відповідальність за зміст наданого матеріалу та відсутність 

академічного плагіату несе автор. Унікальність тексту має становити не 

менше 80%. 

 

Одна доповідь не може мати більше 2-х співавторів! 

Увага! Тези доповідей студентів і магістрантів ЗВО приймаються до 

включення до збірника матеріалів конференції за умов співавторства з 

науковим керівником, що має науковий ступень кандидата чи доктора наук. 

Організаційний комітет залишає за собою право не приймати до розгляду 

тези доповідей, оформлені з відхиленням від зазначених вище вимог, а також 

тих, що були надіслані пізніше встановленого строку. 

 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 

1. JEL Classification: вирівнювання по лівому краю, шрифт – 

напівжирний.  

2. Прізвище, ім’я, по батькові: вирівнювання по правому краю, 

шрифт – напівжирний. 

3. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), 

місто, країна: вирівнювання по правому краю, шрифт – курсив. 

4. Назва тез: вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, всі слова 

великими буквами (до десяти слів). 

5. Метадані тез доповіді: анотація – вирівнювання по ширині, шрифт – 

курсив, ключові слова – вирівнювання по ширині, шрифт – напівжирний 

(тільки до словосполучення «ключові слова»), курсив. 

6. Текст тез доповіді. 

7. Список використаних джерел: вирівнювання по центру, шрифт – 

напівжирний. 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

JEL Classification: G21; G24 

Давиденко Надія Миколаївна  

д.е.н., професор, завідувачка кафедри фінансів 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

м. Київ, Україна 

 

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Тези присвячено … (2-3 речення). 

Ключові слова: фінансовий ринок, інфраструктура, … (до 5 слів або 

словосполучень). 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 25]. 

На завершення можна сказати, що … Подальше дослідження питань … 

Це позитивно впливатиме… 

 

Список використаних джерел: 

1. Ferrarini G. Saguato P. Regulating financial market infrastructure. Social 

Science Research Network. Law Working Paper. 2016. №259/2014. 44 p. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

СТУДЕНТІВ ТА МАГІСТРАНТІВ 

 

JEL Classification: E52 

Крот Людмила Миколаївна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і фінансів 

Саусь Анжела Ігорівна 

студентка 4 курсу факультету економіки і управління 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

м. Кременчук, Україна 

 

МЕТОДИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ ТА ЇХ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

У тезах розглядається … (2-3 речення). 

Ключові слова: банк, метод, депозитна політика … (до 5 слів або 

словосполучень). 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1]. 



Підсумовуючи, зазначимо, що… Подальші дослідження будуть 

зосереджені на… Крім того, … 

 

Список використаних джерел: 

1. Прo пoрядoк здiйснення банками України вкладних (депoзитних) 

oперацiй з юридичними i фiзичними oсoбами: Пoстанoва Правлiння 

Нацioнальнoгo банку України № 516 вiд 03.12.2003 р. 

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03 (дата звернення: 10.03.2019). 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Поштова адреса: Одеський національний економічний університет, кафедра 

банківської справи, вул. Пушкінська, 26, ауд. 102, м. Одеса, 65082, Україна. 

Адреса електронної пошти: conf.oneu@gmail.com.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
mailto:conf.oneu@gmail.com

