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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції 

«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-

СЕРЕДОВИЩА В СВІТОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ» 

 

22 квітня 2021 року планується робота конференції, до участі в якій 

запрошуються наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, 

представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських 

організацій, підприємств та установ. 

23 квітня 2021 року планується робота конференції, до участі в якій 

запрошуються здобувачі вищої освіти і молоді вчені. 

 

Наукові напрями конференції: 

1. Проблеми функціонування та фінансового забезпечення бізнес-середовища в 

умовах інноваційного розвитку. 

2. Потенціал фінансового ринку у забезпеченні інвестиціями бізнес-середовища. 

3. Роль страхування у забезпеченні інвестиційної привабливості бізнес-середовища. 

4. Формування регіональної політики в контексті стимулювання інноваційного 

розвитку бізнес-середовища. 

5. Фінансово-кредитний механізм зовнішньоекономічної діяльності бізнес-

середовища. 

 

Форма участі та проведення конференції: дистанційна (через сервіс Zoom, перед 

початком конференції на електронну пошту, вказану в заявці, кожному учаснику 

буде надіслано запрошення з посиланням).  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

 

 



МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь, Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування, 22-23 квітня 2021 року. 

 

РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1000 – 1200 – відкриття конференції, пленарне засідання; 

1200 – 1300 – перерва; 

1300 – 1500 – робота секцій конференції; 

1500 – 1600 – підведення підсумків конференції. 

 

Для участі у конференції необхідно до 16 квітня включно надіслати на електронну 

адресу iryna.chkan@tsatu.edu.ua окремими файлами в одному листі: 

• заявку на участь у конференції (згідно форми);   

• текст доповіді, оформлений згідно з вимогами;   

• скановану копію квитанції про сплату оргвнеску. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Текстовий редактор: MicrosoftWord, формат *.doc або *.docх.  

Обсяг тез: 3-5 повних сторінки, нумерацію сторінок не виконувати.  

Параметри сторінки: всі поля – 20 мм; формат аркуша паперу – А4, орієнтація – 

книжкова; шрифт TimesNewRoman, звичайний, розмір – 14 пт; інтервал між рядками 

– 1,5; відступ абзацу – 1,25 см. 

Змістовна частина: 

  індекс УДК: вирівнювання по лівому краю, напівжирний, без відступів. 

  наступний рядок: прізвище та ініціали автора(ів) (вирівнювання по правому 

краю, напівжирний, курсив) 

  наступний рядок: науковий ступінь, посада, назва закладу вищої освіти або 

організації повністю, місто, країна (вирівнювання по правому краю, напівжирний, 

курсив) 

  через один інтервал НАЗВА ТЕЗ: без відступу, вирівнювання тексту по 

центру, всі прописні, напівжирний. 

  основний текст розміщується через один інтервал після назви, по ширині. 
Перенос слів в тому числі і автоматичний не допускається! 

  через один інтервал список використаних джерел оформлений відповідно до 

існуючих стандартів бібліографічного опису, з обов’язковим посиланням на них в 

тексті. 

Таблиці: позначаються словом Таблиця в порядку розміщення арабськими 

цифрами, вирівнювання по правому краю. Назва таблиці розміщується на 

наступному рядку, по центру, без відступів, напівжирний, курсив. Можливе 

використання в змісті таблиці розміру шрифту 10-12 пт та міжстрокового інтервалу 

– 1,0.  

Рисунки: назва рисунків позначається Рис. і нумеруються арабськими цифрами, 

розміщується по ширині, під рисунком, напівжирний. Рисунки повинні бути 

згруповані, у вигляді єдиного графічного об’єкту з можливістю редагування. 

Формули розміщувати по центру, без відступу. Нумерація формул – з 

виключкою вправо. Формули набираються у Microsoft Equation. Всі буквені 
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позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті мають бути однакові як 

за розміром, так і за гарнітурою. 

ТЕЗИ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ НАВЕДЕНИХ ВИЩЕ ВИМОГ, 

РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ. 

 

Назва файлів повинна містити прізвище та ініціали першого автора. Наприклад: 

Чкан І.О_заявка, Чкан І.О._тези, Чкан І.О._оплата. 

 

Організаційний внесок за участь та публікацію тез доповідей у збірнику 

конференції складає для здобувачів вищої освіти та молодих вчених 50 грн, інші 

учасники – 100 грн, для закордонних учасників – безкоштовно. 

Реквізити для оплати:  

п/р UA388201720313241002201002221 

Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: за участь в конференції «Фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку бізнес-середовища в світоінтеграційному просторі» 

 

Матеріали будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів 

конференції (формат pdf) та надіслані всім учасникам на електронну адресу, 

зазначену в заявці. Збірник конференції буде розміщений на сайті кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-

finance/science/conferences/#to-main  

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. 

Оргкомітет залишає за собою право відмовити в публікації матеріалів, що не 

відповідають вимогам до змісту та оформлення. 

Секретар з організаційних питань: Чкан Ірина Олександрівна, тел. моб. 

+380686289178 (по Україні), електронна адреса: iryna.chkan@tsatu.edu.ua 

 

Заявка на участь 

у Міжнародній науково-практичній конференції  

«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-

СЕРЕДОВИЩА В СВІТОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ» 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові  
Заклад вищої освіти або організація  
Науковий ступінь та вчене звання, посада  
Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, 
звання). Для осіб, які не мають наукового 
ступеня та здобувачів вищої освіти 

 

Мобільний телефон  
E-mail  
Назва наукового напряму  
Тема тез доповіді  
Формат участі (вказати потрібний варіант для 

Вас): виступити з доповіддю / прийняти участь 

як слухач / тільки публікація тез 
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