
 Міністерство освіти і науки України 

Вінницький національний технічний університет 

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки 

Кафедра фінансів та інноваційного менеджменту 

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН України» (Україна) 

Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна) 

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Україна) 

Державний податковий університет (Україна) 

Західноукраїнський національний університет (Україна) 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Кафедра фінансів (Україна) 

Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 

Національний університет «Одеська політехніка» (Україна) 

Одеський національний економічний університет (Україна) 

Університет Догус (Туреччина) 

Університет Нортумбріа (Англія) 

Хмельницький національний університет (Україна) 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(Україна) 

Шаньдуньський університет мистецтв (Китай)  

Ясський технічний університет імені Георгія Асакі (Румунія) 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

V Міжнародна науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТА 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ» 

м. Вінниця 

Запрошуємо  Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-

практичної конференції  «Сучасні тенденції розвитку фінансових та 

інноваційно-інвестиційних процесів в Україні», яка відбудеться 25 

лютого 2022 року у Вінницькому національному технічному 

університеті, м. Вінниця. Форма проведення конференції – 

дистанційна за допомогою програми Meet. Участь у конференції є 

безкоштовною. 

Напрямки роботи конференції: 

1. Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України.

2. Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність

національної економіки. 

3. Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України.

4. Актуальні проблеми управління сучасним підприємством.

5. Управління потенціалом підприємства.

6. Цифрова економіка, фінтех та ІТ-інструменти як основа розвитку

сучасної України. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Умови участі у конференції 

1. До 20 лютого 2022 р. бажаючі повинні надіслати заявку на участь,

матеріали доповіді на електронну  адресу оргкомітету. 

Файли назвати прізвищем автора (наприклад: ivanov_tezi.doc; 

ivanov_zayavka.doc). За бажання можна здійснити самостійну 

реєстрацію за посиланням: 

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022. У випадку 

самостійного подання матеріалів тези завантажуються у форматі pdf. 

Обов’язково  потрібно подати додатковими файлами заявку та тези 

доповіді у форматі docx (doc). 

В межах конференції можна подати статтю до наукового видання 

«Innovation and Sustainability». Детальна інформація щодо оформлення 

статей та умови на сайті видання https://ins.vntu.edu.ua/.  

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022


Заявка на участь у конференції  

Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-

інвестиційних процесів в Україні – 2022 

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогам або пізніше 

вказаного терміну, не розглядатимуться 

Матеріали конференцій після їх оприлюднення під час роботи конференції 

будуть розміщені в електронному збірнику наукових праць, який надсилається авторам 

та викладається на сайті: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021 

Заявку на участь у конференції та тези просимо надсилати за електронною 

адресою:  

e-mail: yepifanova@vntu.edu.ua 

Додаткова інформація за телефонами:   

(067)960-98-04 – Єпіфанова Ірина Юріївна 

(097)513-76-69 – Зянько Віталій Володимирович 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Доповідь на конференцію подається в форматі MS Word та pdf, написана 

українською або англійською мовою. Формат сторінок А4. Поля: 2 см зліва,

 2 см справа, 2 см зверху і 3 см знизу. Всі сторінки рукопису мають бути 

пронумеровані знизу, по центру. Обсяг матеріалів –до 3-х сторінок. 

Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або MathType) з 

використанням лише латинських та грецьких літер. Не дозволяється використовувати 

літери кирилиці, зокрема, в індексах. Кожна формула набирається як один об’єкт (full 

— 11 pt; subscript — 8 pt; subsubscript/superscript — 6 pt, symbol — 10 pt). 

Ілюстрації подаються включеними у текст статті після першого посилання на 

них. 

Структура доповіді 

1. У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс УДК (Times

New Roman, 11 пт, зліва). 

2. Ініціали та прізвища авторів (друкувати напівжирними літерами, кожний з

нового рядка (Times New Roman, 14 пт, справа). 

3. Через пустий рядок – назва статті (напівжирними літерами, по центру, Times

New Roman, 16 пт)). 

4. Через пустий рядок вказуються назви установ, де працюють автори (Times

New Roman, 11пт, по центру). 

5. Через пустий рядок – під назвою (напівжирним) «Анотація» анотація мовою

статті (Times New Roman, 10 пт, курсив, по ширині сторінки). 

6. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Ключові слова:» наводиться

перелік ключових слів мовою статті (Times New Roman, 10 пт, по ширині сторінки), 

розділених знаком «кома з крапкою(;)». 

7. Через пустий рядок – назва статті англійською мовою (напівжирними

літерами, по центру, Times New Roman, 12 пт)). 

8. У наступному рядку, під назвою (напівжирним) «Abstract» анотація статті

англійською мовою (Times New Roman, 10 пт, курсив, по ширині сторінки). 

9. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Keywords:» наводиться перелік

ключових слів англійською мовою (Times New Roman, 10 пт, по ширині сторінки), 

розділених знаком «кома з крапкою». 

10. Основний текст доповіді (Times New Roman, 11 пт, по ширині сторінки, з

міжрядковим інтервалом — «Одинарний»). 

11. Наводиться СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, оформлений

згідно ДСТУ 8302:2015 у вигляді загального списку, який складається за чергою 

посилань у тексті. У тексті рукопису посилання на літературу беруться в квадратні 

дужки (наприклад, [1, 2]). 

12. Наводяться відомості про авторів (мовою оригінала та англійською):

прізвище, ім'я, по–батькові (без скорочень, напівжирним, курсивом), науковий ступінь, 

вчене звання, посада, повна назва установ, місто, електронна адреса відповідального за 

доповідь автора (Times New Roman, 10 пт, зліва). 

Для англомовних статей назва, анотація та ключові слова не дублюються 

українською мовою.

Прізвище 

Ім’я 

По батькові 

Назва установи / 

навч. закладу 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Посада 

Контактні телефони 

Email 

Напрям 

Назва доповіді 



Зразок оформлення доповіді (для неангломовних статей) 

УДК 330.341 

В. В. Зянько1 

СУЧАСНІ ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

1Вінницький національний технічний університет 

Анотація. У статті досліджено нинішній стан інноваційної сфери України та 

запропоновано заходи, покликані сприяти забезпеченню сталого розвитку національної 

економіки 

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційна 

система, конкурентоспроможність 

Abstract: In article … 

Keywords: education; ecology; labor protection. 

Сьогодні на зміну класичного індустріального суспільства з його 

характерними ознаками – розвиненим ринком праці та капіталу прийшов його 

постіндустріальний етап, в якому домінують інформація, знання та інші 

«нематеріальні» цінності, які стають вирішальним чинником ефективного 

розвитку підприємств, їх конкурентоспроможності, забезпечуючи перехід від 

панування сфери виробництва товарів і матеріальних послуг до панування 

сфери невиробничих послуг. У світі фактично вже вичерпані можливості 

вдосконалення і подальшого прогресу старих технологій, натомість отримує 

розвиток фаза активного зростання новітніх технологій, здатних внести 

революційні зміни в економіку і в суспільство загалом. ….. 

………………………. 
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Sample report (for English language articles) 
UDC 330.341 

Vitalii Zianko 
1 

MODERN WAYS OF ACHIEVEMENT OF 

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

1Vinnytsia National Technical University 

Abstract: The article examines the current state of the innovation sphere of Ukraine 

and proposes measures to promote sustainable development of the national economy 

Key words: innovation activity, innovation process, innovation system, 

competitiveness. 

Today, the classical industrial society with its characteristic features - a 

developed labor and capital market has been replaced by its post-industrial stage, 

which is dominated by information, knowledge and other "intangible" values, which 

become a decisive factor in effective development of enterprises, their 

competitiveness. production of goods and material services to the dominance of non-

productive services. In fact, the world has already exhausted the opportunities for 

improvement and further progress of old technologies, instead, a phase of active 

growth of new technologies is developing, capable of making revolutionary changes 

in the economy and society in general. Under the influence of science there is a 

transformation of the economic system, intensified scientific, technical and 

innovative activities.…. 

……………………………………………. 
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